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ДОСЛІДЖЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ВІДЛІКОВИХ СИГНАЛІВ  
 
Анотація. Синтезовано передатні  функції каналів зв’язку оптимальні за 

критерієм максимальної концентрації енергії в часі їх імпульсної реакції. 
 
Умова послідовної передачі сигналів по смугообмеженому каналу передачі без 

міжсимвольних завад відома як критерій Найквіста. По відношенню до передатної 
функції (ПФ) каналів зв'язку вона формулюється у вигляді співвідношення[1]: 

c
0 0

0

2
1,  ,  , 2

2n

Q n T f
T





               
                                         (1) 

де Q(ω) – спектр сигналу каналу передачі;  
n – порядковий номер 0, ±1, ±2, ±3, ...;   
ωс/2 – верхня частота спектру сигналу;  
ω0 – частота Найквіста. 
Канал передачі сигналів електрозв’язку  в загальному виді можна представить в виді 

каскадно включених 4-х полюсників (рис. 1): 

                      
Рисунок 1 – Узагальнена  модель каналу передачі 

 
Умова (1) визначає вимоги до частотної характеристики каналу передачі: 

F() × H() × P() = Q(ω), 
де F() – передатна функція (ПФ) формуючого фільтра передавача; 
H() – ПФ каналу зв’язку,  
P() – ПФ фільтра приймача. 
Частота ω0, називається Найквистовою, і визначає мінімальну смугу частот 

низькочастотного каналу зв'язку, необхідну для передачі без міжсимвольних завад 
сигналів зі швидкістю 1/T. Практично реалізувати ПФ каналу зв’язку, яка задовольняє 
умові (1), зі смугою  пропускання ωk = ω0 неможливо, тому  верхня частота смуги 
пропускання каналу передачі повинна бути більше Найквистової частоти (ωk > ω0). 

З метою опису різних ПФ вводиться коеффіцієнт розширення спектру, який 
позначає крайні значення ωk  і ω0 при яких виконується умова (1): 

                                                0

0

ω ω
α , 0 α 1. 

ω
k                                                     (2) 

Значення α = 0 відповідає ідеальній прямокутній ПФ.  
Критерію (1) відповідає безліч ПФ. У техніці зв'язку широкого поширення набула, 

наприклад, ПФ виду «приподнятий косинус»[2]. У доповіді наводяться результати 
порівняння ступеня «загасання» імпульсних реакцій (ІР) каналів зв'язку з ПФ: ідеальна 
Q0(f) при α=0,  косинус – квадратична Q1(f), кососимметрична Q2(f), і квадратична Q3(f) 
(рис. 1).  

F() Канал связи 
H() 

P() 
аі  âі 
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Рисунок 1 – Різні ПФ при α = 0,5 

 
Співвідношення (1) може бути обґрунтовано з позицій загального методу синтезу 

систем ортогональних сигналів.  
Критерій Найквіста (1) у графічній інтерпретації представлений на рис. 2, де 

наведено функція Q(ω) і її зсунення за частотою на nω0, n = ±1, ±2,…; ω0 = 2π/T; ω0 – 
частота Найквіста. 

 
 |Q(ω)|

0 

ω 

1 

0,5

-ωс/2 -ω0/2 ωс/2 ω0/2 
 

Рисунок 2 – Графічне представлення критерію Найквіста 
для відлікових смугообмежених сигналів 

 
Відлікові сигнали широко використовуються в сучасних системах передачі (СП). 

Якщо спектр сигналу Q(ω) розглядати як передатну функцію каналу передачі, то сигнали 
(1) являють собою не що інше, як послідовність імпульсних реакцій – відгуків на 
сигнали, які надходять на вхід каналу. 

З цієї причини всі результати цього процесу можна розглядати як у рамках понять 
сигнали та їх спектри, так і в рамках понять імпульсні реакції та передатні функції. 

Відомо, що відповідні ІР задовольняють вимогам відліковості – набувають 
значення «0» у моменти часу kТ,  k = ±1,.2,3,… (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Імпульсні реакції каналів з ПФ: ідеальною g0α(t), косинус – квадратичною 

g1α(t), кососиметричною g2α(t),  і квадратичною g3α(t), при α=0,5 
 
Для зручності порівняння швидкості «загасання» розглянутих ІР при α = 0,5, 

побудуємо (рис. 4) графіки функції: 
 

2

2

(0)
( ) 10 log

( )

g
A t

g t


 ,    
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А1 

А2 

А3 

Aα,(ω) дБ 

ω/ω0 

1 2 3 4 5 
 Рисунок 4 – Графіки  функції Аα каналів з ПФ: ідеальною А0 , косинусквадратичною - 

A1, кососиметричною - A2 і квадратичною - A3 при α = 0,5 
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У роботі сформульовано загальний метод синтезу ПФ каналів передачі, що 
задовольняють критерію Найквіста. На основі сформульованого методу синтезовані 
широко поширені ПФ каналів зв'язку: косинус-квадратична, кососиметрична і 
квадратична. Показано, що найбільшою концентрацією енергії в часі мають ІР каналів з 
косинусквадратичною ПФ.  
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ОЦІНКА ДОСЯЖНОЇ ШВИДКОСТІ ПЕРЕДАВАННЯ СП ОГС З ВАРІЙОВАНИМ 
ЗАХИСНИМ ІНТЕРВАЛОМ 

 
Анотація. В роботі оцінено досяжну системами передачі ортогональними 

гармонічними сигналами узагальненого класу (ОГС УК) швидкість передавання по 
телефонних кабелях типу ТПП з урахуванням величини захисного інтервалу та 
потужності адитивних завад. 

 
Сучасні технології передачі передбачають адаптацію параметрів систем передачі 

(СП) в залежності від умов передачі і характеристик ліній зв'язку. СП з ортогональними 
гармонічними сигналами (СП ОГС) мають специфічні можливості адаптації, пов'язані з 
багаточастотною структурою групового сигналу [1].  

Одна з таких можливостей полягає у варіації тривалості посилки і захисного 
інтервалу в залежності від частотних характеристик каналів зв’язку. Збільшення 
захисного інтервалу забезпечує зниження потужності інтерференційних завад, 
викликаних лінійними спотвореннями сигналів. Тому при роботі по лініях зв'язку зі 
значними лінійними спотвореннями  при певних умовах доцільно піти на збільшення 
тривалості посилки, збільшивши при цьому тривалість захисного інтервалу.  

В [2] запропоновано розширення традиційного класу ОГС за рахунок  
використання обвідних функцій u(t). Цей клас ОГС назвали узагальненим, а сигнали 
цього класу - ОГС УК.  

Системи сигналів ОГС УК описуються наступним  виразом: 
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0 0 0
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T 1
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N
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l
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u t e t f

f





     ,                        (1) 

де f0 – рознесення (частотний інтервал) між частотами сусідніх гармонічних 
функцій, що входять до складу функції (1.2);  

N – число ортогональних функцій;  
T – тривалість функцій;  
0 – інтервал ортогональності; u(t) –обвідна. 
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Сигнали (1) ортогональні на інтервалі Т при накладенні певних обмежень на 
функцію u(t). Системи передачі з сигналами  ОГС УК (СП ОГС УК) відрізняється від СП 
з традиційними ОГС тим, що в ній використовуються гармонічні сигнали-переносники 
(несучі сигнали) і опорні сигнали кореляторів: 
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,                            (2) 

де l1 і l2 – номери несучих першого і останнього каналів СП, розраховані як 
номери гармонік частоти ω0, lk – число використовуваних несучих (каналів). 

На рис. 1 наведена структурна схема l-го каналу СП з ОГС УК. 
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Рисунок 1 – Структурна схема l-го каналу СП ОГС УК 

 
Метою даної роботи є оцінка і порівняння досяжної швидкості передавання СП 

ОГС з традиційними сигналами (СП-1) і СП з ОГС УК  (ОГС-2) в залежності  від 
частотних характеристик телефонних кабелів типу ТПП з урахуванням величини 
захисного інтервалу та потужності адитивних завад при варіюванні величини захисного 
інтервалу. Оцінка досяжних швидкостей передавання виконувалася для СП ОГС за 
технологією ADSL2+ [3] за методикою [4].   

Для оцінки виграшів в швидкості передавання розрахунки швидкості виконані 
також для  традиційних СП ОГС без урахування інтерференційних завад (СП-0). 
Результати розрахунків швидкості передавання при варіації довжини лінії та тривалості 
захисного інтервалу – L (відліків), при AWGN – мінус 140 дБм/Гц наведено в табл. 1 та 2. 

 
Таблиця 1 – Швидкість передавання СП-1 при варіації довжини лінії та тривалості 

захисного інтервалу без та з урахуванням інтерференції (AWGN – мінус 140 дБм/Гц), 
Мбіт/с 

L, відліків 32 64 96 128 
Довжина лінії, 

км 
СП-0 СП-1 СП-0 СП-1 СП-0 СП-1 СП-0 СП-1 

1 24 22,95 24 24 24 24 24 24 
2 24 17,18 23,464 19,648 22,789 22,133 22,162 22,014 
3 14,869 9,969 14,432 11,704 14,017 13,104 13,631 13,438 
4 8,535 5,576 8,284 6,328 8,046 6,892 7,824 7,19 
5 4,578 3,322 4,444 3,68 4,316 3,947 4,197 3,944 
 
Аналізуючи результати розрахунків швидкості передавання, можна дійти 

висновку, що при збільшенні тривалості захисного інтервалу зменшується потужність 
інтерференційних завад та їх вплив на швидкість передавання (це видно з порівняння 
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результатів розрахунку швидкості у сусідніх стовпчиках «СП-0» (без урахування 
інтерференції) та «СП-1»/«СП-2» з урахуванням інтерференції (див. табл.1 та 2). 

 
Таблиця 2 – Швидкість передавання СП-2 при варіації довжини лінії та тривалості 

захисного інтервалу без та з урахуванням інтерференції (AWGN – мінус 140 дБм/Гц), 
Мбіт/с 

L, відліків 32 64 96 128 

Довжина лінії, 
км 

СП-0 СП-2 СП-0 СП-2 СП-0 СП-2 СП-0 СП-2 

1 24 24 24 24 24 24 24 24 

2 24 21,545 23,464 22,84 22,789 22,622 22,162 22,113 

3 14,869 13,018 14,432 14 14,017 13,955 13,631 13,608 

4 8,535 7,014 8,284 7,004 8,046 7,257 7,824 7,477 

5 4,578 3,977 4,444 4,152 4,316 4,223 4,197 4,152 

 
Висновки 
Аналіз результатів, наведених в табл.1,2, доводить наступне. 
1. Рівень інтерференційних завад у СП-2 значно менший, ніж у СП-1, а тому 

швидкість передавання СП-2 не тільки більша за швидкість СП-1 при однаковій 
тривалості захисного інтервалу, а ще й досягається за меншої тривалості захисного 
інтервалу (наприклад, при довжині лінії 1 км – L = 32 замість L = 64, а при довжині лінії 2 
км – L = 64 замість L = 96), отже, при більшій інформаційній частоті. 

2. Застосування ОГС УК підвищує ефективність СП ОГС за рахунок зменшення 
потужності інтерференційних завад, що дозволяє зменшення тривалості захисного 
інтервалу (тривалості посилки сигналу). 
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Balashov V. A, Vorobienko P.P, Ljahoveckij L.M. – M.:JEko-Trendz, 2012. – 228 s.: il. 
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4. Ляховецький Л.М. Дослідження інтерференційних завад у системах 
передавання за технологією ADSL2+ / Л.М. Ляховецький, І.Б. Барба, С.А. Заблоцький // 
Зв’язок. – 2012. – № 4. – С. 6 – 9. 
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ВОЛОКОННО-ОПТИЧНА СИСТЕМА ПЕРЕДАЧІ З ЗАСТОСУВАННЯМ OFDM 

Анотація.  В роботі виконано аналіз застосування OFDM для підвищення 
спектральної ефективності ВОСП. Показано, шо максимально досяжна спектральна 
ефективність обмежена аддитивним шумом оптичних підсилювачів та нелінійними 
ефектами волокон.  

Попит на більш високі швидкості передачі на великі відстані вимагає 
застосування методів, які забезпечують високу спектральну ефективність. У цьому 
контексті для таких систем цікавим є метод частотного розподілу з ортогональними 
гармонічними несівними (OFDM). Крім того, кратність модуляції для окремих 
піднесівних OFDM можна легко масштабувати, і таким чином спектральна ефективність 
може бути адаптована до заданих умов каналу. 

В роботі [1]. Наведено результати експерименту застосування OFDM, зі 
спектральною ефективністю 5,6 біт/с/Гц, на восьми прольотах 66,8 Гбіт/с протяжністю 
640 км некомпенсованим стандартним одномодовим волокном.  

Оптимізація системних параметрів дозволила підвищити спектральну 
ефективність ВОСП до 7,0 біт/с/Гц [2]. Однак захищеність оптичного сигналу не 
можливо збільшено до високих значень за рахунок обмеження викликаного ефектом 
Керра, який описує залежність показника заломлення оптичного хвилегону від 
потужності оптичного сигналу. Крім того, ефект Керра викликає нелінійний перехідні 
завади між сигналами різної довжини хвилі та між ортогонально поляризованими 
сигналами. 

Висновки. Спектральна ефективність ВОСП обмежена шумом підсилювача та 
нелінійними ефектами волокон, що спричиняє спотворення сигналу та нелінійні 
перехідні впливи між трактами WDM. На підставі визначення дисперсії шуму отримують 
оцінки максимально досяжної спектральної ефективності, які становлять від 13 біт/с/Гц 
до 7,5 біт/с/Гц для відстані від 320 км до 2500 км. Для передачі на великі відстані 
переважає шум квантування. Реальні характеристики АЦП/ЦАП вимагають дещо 
знизити досяжну спектральну ефективність на коротких та середніх відстанях.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ МЕРЕЖ ТЕЛЕМЕДИЦИНИ 
 

Анотація. У роботі аналізується процес проектування сучасних мереж 
телемедицини. Формалізується задача вибору оптимального проектного рішення для 
побудови мережі телемедицини.   

 
Масове проникнення інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в усі сфери 

діяльності людства сприяло трансформації бізнес-процесів, розширенню можливостей 
сучасних прикладних систем та появі нових секторів економіки (електронна комерція, 
дистанційна освіта, тощо). Цей розвиток відбувся і в такій важливій сфері як охорона 
здоров’я. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) відзначає, що одним з 
найважливіших питань, що стоїть перед людством  у ХХІ столітті є проблема 
забезпечення населенню планети доступу до якісних медичних послуг [1-3], тобто 
потрібно вирішити проблему організації простого та легкого доступу людства до 
медичних послуг не зважаючи ні на які стримуючі фактори, такі як велика відстань до 
пацієнтів, труднодоступна місцевість, кочовий спосіб життя пацієнтів, тощо. Рішенням 
цієї проблеми є створення та розбудова телемедицинських мереж. Поняття телемедицини 
не є новітнім, перші спроби надавати дистанційно медичну допомогу здійснювались ще у 
ХІХ столітті, а історії розвитку  телемедицини більш ніж 100 років [1-5]. Сьогодні існує 
декілька десятків різних тлумачень терміну телемедицина, але в цілому, сьогодні, під 
терміном телемедицина розуміють – надання доступу будь-якій людині до 
спеціалізованої, високотехнологічної медичної допомого незалежно від його місця 
знаходження та його соціального статусу [1, 4, 6]. Розвиток ІКТ засобів дозволив значно 
розширити можливості телемедицини та сприяв роз поширенню мереж телемедицини. 
Сьогодні в світі існує декілька десятків національних мереж надання послуг 
телемедіцини, а також створено більше ніж 200 міжнаціональних та 
інтерконтинентальних проектів з розвитку та розбудови мереж телемедицини [1, 2]. 
Значна кількість проектів реалізується під егідою ВООЗ та міжнародного союзу 
електрозв’язку (МСЄ).  

Незважаючи на бурхливий розвиток та досить тривалу історію, сфера 
проектування телемедицинських мереж має декілька значних проблем, а саме: 

1.Відстуні методи формалізації та аналізу такого об’єкту як мережа телемедицини, 
здатні надати проектувальникам данні необхідні для коректного визначення завдання на 
проектування. 

2. Відсутні узгодженість та верифікація нормативної бази – невідповідність 
міжнародних нормативних документів та національних стандартів у сфері телемедицини; 

3. Відсутність формалізації процесу формування вимог до мережі телемедицини 
(вимоги до об’єкту визначають різними учасниками, які мають різну мету, це призводить 
до того, що вимоги суперечать один одному). 

Особливість телемедицинської мережі полягає у тому, що вимого до її 
функціональних характеристик формують декілька учасників, які суперечать один 
одному. Це призводять до того, що сформувати коректне завдання на проектування 
мережі телемедицини не можливо, або створена мережа телемедицини є не сумісною з 
вже існуючим мережами телемедицини, не має можливості масштабуватися та 
інтегруватися у національні чи міжнародні телемедицинські інфраструктури. 
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Головним джерелом вимог до телемедицинської мережі є характеристики 
телемедицинських послуг. Телемедицинські послуги поділяються на три базові типи [1-3, 
6]: телеконсультації, телемоніторинг та теленавчання. Різні послуги можуть працювати у 
різних режимах (синхронний та асінхроних, on-line та off-line), використовувати різні 
типи даних (данні, аудіо потік, відео потік, 3D зображення, тощо), генерувати різні 
об’єми даних (за один сеанс), потребувати різних швидкостей передавання даних у 
каналах та різник показників якості обслуговування [1, 3, 6]. Кожна j-та телемедицинська 
услуга STj може бути представлена у вигляді множини ресурсів jR , які потрібні їй для 
роботи: 

1 2{ } { , ,..., },  1, ;  Rj j j j j j
iST R r r r i n R     (1)

які приймають відповідні стани j
iz , а саме 1 2{ , ,... },  1, ;  j j j j j

iZ z z z i m Z Z   Тоді вимоги 

до телемедицинської мережі F(ST) можуть бути сформовані як об’єднання вимог кожної 
з телемедицинських послуг , які планується надавати у мережі, а саме: 

1

( ) ,  
p

j

j

F TN ST p
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З іншого боку проектне рішення (комплекс апаратно-програмних засобів та 
мережевих технологій) kTECH також може бути описана через множину ресурсів ,KR  
якими воно володіє, які в свою чергу описуються та множиною відповідних станів 
ресурсів технології kZ : 

1 2{ } { , ,..., }, 1, ;  k k k k k k
iTECH R r r r i n R R     

1 2{ , ,... },  1, ;  k k k k k
iZ z z z i n Z Z    

(3)

Тоді задача проектування телемедицинської мережі полягає у пошуку такої 
технології kTECH , ресурсна база якої здатна задовольнити вимоги будь-якої 
телемедицинської послуги STj, яка буде надаватися у межах даної мережі. Формально це 
можна записати наступним чином: 
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при виконання обмеження: 
maxkTECH

ÊÂ KBCC   (5)

де max
KBC  – максимально припустимий розмір капітальних витрат на реалізацію проекту, а 

kTECH
ÊÂC  – капітальні витрати на реалізацію проекту на базі проектного рішення kTECH .   

Отже, в роботи проаналізовано процес проектування телемедицинської мережі, та 
формалізовано задачу вибору оптимального проектного рішення для побудови мережі 
телемедицини, відповідно до вимог що висувають телемедицинські сервіси цієї мережі.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ РАДІОРЕЛЕЙНИХ 
СИСТЕМ ЗВ'ЯЗКУ ДЛЯ ПОБУДОВИ ВИСОКОШВИДКІСНИХ ЗАХИЩЕНИХ 

ЛОКАЛЬНИХ МЕРЕЖ 
 

Анотація. Розглядається можливість побудови захищеної локальної мережі 
використовуючи радіорелейні системи передачі даних, доцільність такого методу та 
можливість інтеграції в сучасних умовах.  
 

У сучасних умовах використання локальних мереж в деяких ситуаціях постає 
необхідність з’єднати дві розділенні великою відстанню мережі у одну. 
Здебільшого для вирішення таких технологічних задач використовують технологію VPN 
для побудови приватного каналу зв’язку у WAN чи інших умовно розділених кластерах 
глобальної мережі а ситуаціях коли використання кабелю у побудові мережі не є 
можливим користуються технологіями передачі цифрових потокових даних по 
радіоканалу, таких як IEEE 802.11[2] та IEEE 802.16 [3]. 

Але в умовах в яких відстань більше максимального доступного стандартами 
IEEE 802.11 та IEEE 802.16 та використання кабелю не є можливим постає питання яке 
рішення обрати для побудови оптимальної мережі з економічної та практичної точки 
зору. 

Метою роботи є дослідження конкурентної здібності даного методу побудови 
локальних мереж в умовах де використання кабелю не є доцільним чи можливим а 
альтернативні технології “Wi-Fi” чи “WiMax” не надають необхідну відстань 
підключення чи пропускну здатність. 

Поставлена мета в роботі досягається вирішенням наступних науково 
дослідницьких питань: 
1. Розрахункова частина відстані, затухання, шуму та інших факторів які можуть 
впливати на якість передавання даних у системі передачі 
2. Вибір обладнання та устаткування для побудови тестового макету. 
3. Вибір технології для конвертації даних прийнятих радіорелейною антеною[4] у 
стандарт Ethernet[5]. 
4. Побудова локальної мережі з використанням ОС Windows Server 2016[6]. 
5. Порівняльна характеристика альтернативним варіантів побудови подібної мережі з 
використанням інших технологій. 
6. Економічний розрахунок побудови тестового стенду. 
7. Висновки на основі отриманих даних. 

Ще в процесі роботи повинна бути вибрана одна з технологій багатостанційного 
доступу для оптимального використання його на практиці за для безпеки та необхідної 
пропускної здатності радіоканалу. 
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Висновок. Результат даної роботи може бути використаний для побудови мереж в 
аерокосмічній галузі (зв'язок супутник-супутник) чи наземних станцій які знаходяться на 
значній відстані один з одним. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ЗАХИСТУ ДАНИХ   
ДЛЯ ОБ’ЄКТА БУДИНКУ КУЛЬТУРИ 

 
Анотація. В роботі проведено аналіз  систем контролю управління доступом для 

соціальних об’єктів та розроблено проект системи контролю доступу стосовно для 
об’єкту типу «Будинок Культури». 

Установка системи контролю та управління доступом є однією з найбільш 
важливих і необхідних систем в структурі будь-якого підприємства. Функціонал системи 
автоматизує виробничі процеси, контролює доступ на територію підприємства і до його 
споруд, ідентифікує і управляє користувачами, запобігає несанкціонованому доступу. На 
сьогодні існує безліч варіантів використання СУКД залежно від режиму таємності 
підприємства та від його потреб та можливостей [1]. 

Проаналізувавши потреби підприємства стосовно впровадження СКУД, були 
зроблені висновки, що основним завдання є управління доступом об’єкта на задану 
територію: обмеження доступу та ідентифікація об’єкта. До додаткових можна віднести: 
розрахунок заробітної плати, ведення бази відвідувачів, розмежування прав доступу до 
цільових кімнат, інтеграція із суміжними системами безпеки: системою відео-
спостереження, системою охороно сигналізації та системою пожежної сигналізації [2]. 

У роботі був проведено аналіз сучасних систем автоматизованого контролю 
доступу за різними критеріями: 

 за технічними характеристиками і функціональними можливостями: рівень 
ідентифікації, кількість контрольованих місць, пропускна здатність, кількість 
користувачів, умови експлуатації; 

 за рівнем ідентифікації доступу: однорівневі (ідентифікація здійснюється за 
однією ознакою, наприклад, з зчитування коду картки), багаторівневі 
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(ідентифікація здійснюється за кількома ознаками, наприклад, з зчитування 
коду картки і біометричних даних); 

 за кількістю контрольованих місць: малої місткості (до 16 місць), середньої 
місткості (від 16 до 64 місць), • великої місткості (понад 64 місць); 

 за умовами експлуатації: у закритих приміщеннях, у закритих неопалюваних 
приміщеннях,  під навісом на вулиці в умовах помірно-холодного клімату, на 
вулиці в умовах помірно-холодного клімату, в особливих умовах (підвищена 
вологість, запиленість, вібрації і т. п.); 

 за основними функціональними можливостями: можливість оперативного 
перепрограмування. схемно-технічний та програмний захист від вандалізму і 
саботажу, високий рівень секретності, автоматична ідентифікація, 
розмежування повноважень співробітників і відвідувачів з доступу в 
приміщення і на об’єкт у цілому, надійне механічне замикання контрольованих 
місць з можливістю аварійного ручного відкриття,  автоматичний збір і аналіз 
даних, вибіркова роздруківка даних. 

У даній роботі була спроектована система безпеки на об’єкті Будинку культури. 
Було прийнято рішення реалізувати інтегровано систему безпеки так як вона дає 
можливість об’єднання в себе всіх підсистем безпеки і реалізує новий рівень в зручності 
та установки та експлуатації цих систем, та новий рівень захисту протипожежної системи 
контролю та управління доступом а також відеоспостереженням. 

Висновки. Були дослідженні методи і засоби захисту даного об’єкту від 
можливих загроз. Зроблено аналітичний огляд всіх видів систем безпеки. На основі цих 
відомостей була розроблена інтегрована система безпеки, яка була спроектована для 
об’єкта Будинка культури. 
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РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ДЛЯ СИСТЕМ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЛЮДИНИ 
 

Анотація. В роботі проводиться аналіз сучасних алгоритмів розпізнавання, 
виявляються недоліки і труднощі, що впливають на ефективність їх роботи, 
вивчаються методи обробки зображень. Алгоритми аналізуються на предмет 
обчислювальної складності, а також можливості вирішення додаткових завдань, що 
залежать від особливостей зображення обличчя. Відбувається розробка додатку, що 
містить необхідний функціонал і інформацію для проведення досліджень роботи 
алгоритму на різних наборах навчальних і тестових даних. 
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Завдання ідентифікації людини знаходить багато практичних застосувань 
починаючи з програм для фотокамер і закінчуючи багатоступінчатими системами 
автентифікації. В даний час спостерігається великий  інтерес до проблеми ідентифікації 
людей, особливо в зв'язку зі зростаючими практичними потребами: системи охорони, 
верифікація кредитних карток, криміналістична експертиза, телеконференції і т.д. 

Вагомою проблемою, що стоїть перед системами комп'ютерного зору в області 
розпізнавання облич, є велика залежність якості результату розпізнавання особи на 
зображенні від умов освітленості, масштабів, ракурсів спостереження, виразу обличчя, 
перекриття іншими об'єктами, наявності таких перешкод як окуляри або вуса [1]. 

В зв’язку з цим був проведений аналіз сучасних алгоритмів розпізнавання таких 
як: алгоритми прихованих марковських моделей; головних компонент; гнучкого 
порівняння на графах; нейронних мереж; Віоли-Джонса. 

Для розробки програмного додатку ідентифікації облич було виконано підбір 
інструментальних засобів зокрема обрано такі актуальні засоби як мова програмування 
С# та бібліотеки OpenCV і AForge.NET. 

Розроблений додаток містить необхідний функціонал і інформацію для 
проведення досліджень роботи алгоритму на різних наборах навчальних і тестових 
даних. В додатку реалізовані алгоритми розпізнавання осіб - метод головних компонент 
та метод Віоли-Джонса. При дотриманні ідеалізованих умов, точність розпізнавання з 
використанням даних методів може досягати значення понад 90%, що є дуже хорошим 
результатом [2]. 

Розроблений додаток дозволяє: 
 додавати та ідентифікувати нові об’єкти для розпізнавання до бази даних 

системи; 
 розпізнавати обличчя в режимі реального часу; 
 ідентифікувати людину в режимі реального часу, за умови, що фотографія цієї 

людини вже додана до бази даних системи. 
Для попередньої обробки зображення, а саме усунення шумів, була використана 

бібліотека AForge. Простір імен AForge.Imaging.Filters містить колекцію інтерфейсів і 
класів, які забезпечують різні фільтри обробки зображень [3]. Використання даної 
бібліотеки дозволить підвищити точність розпізнавання.  

Висновок. При виконанні випускної кваліфікаційної роботи був проведений 
аналіз сучасних алгоритмів розпізнавання, виявлені недоліки і труднощі, що впливають 
на ефективність їх роботи, вивчені методи обробки зображень. Був розроблений додаток, 
що містить необхідний функціонал для розпізнавання та ідентифікації облич. 
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КАНАЛУ WI-FI МЕРЕЖІ  
ПРИ ПЕРЕДАЧІ RTP ТРАФІКУ КОДЕРА H.324  

 
Анотація. Сформовано критерій оцінки ефективності використання пропускної 

здатності каналу Wi-Fi мережі при передачі RTP трафіку кодера H.324. Виконано 
аналіз обсягів службової інформації протоколів взаємодіючих Wi-Fi систем у потоці 
RTP/UDP/IP пакетів. Розглянуті параметри кодера H.324, які вливають на показники 
ефективності передачі RTP трафіку. Проведено дослідження ефективності 
використання пропускної здатності каналу Wi-Fi пристроїв в залежності від розміру 
кадру зображення та рівня продуктивності кодера H.324. 

 

Вступ. При проектуванні мереж радіо доступу виникає задача обґрунтування 
пропускної здатності їх каналів для забезпечення заданих показників якості передачі 
мультисервісного трафіку додатків користувачів. При цьому необхідно враховувати що 
певна частина пропускної здатності каналу зв’язку буде витрачатись  на передачу 
службової інформації протоколів взаємодіючих систем. Тобто ефективність 
використання пропускної здатності каналу взаємодіючих систем в значній мірі залежить 
від співвідношення обсягів корисних даних додатку та службової інформації протоколів 
цих систем.  

Однією з популярних послуг в мультисервісних пакетних мережах є передача 
відео трафіку в режимі реального часу. Застосування цієї послуги в ІР/Wi-Fi мережі 
потребує: значної пропускної здатності каналу мережі, яку можуть забезпечити пристрої 
стандарту 802.11n; використання транспортних протоколів, зокрема RTР/UDP для 
зменшення та контролю затримки пакетів в мережі; використання кодеків, наприклад 
H.264/MPEG-4 для ефективної передачі рухомих зображень. 

Задачі, які пов’язані з процесами формування й передачі мультисервісного 
пакетного трафіку та оцінкою ефективності використання пропускної здатності каналу 
зв’язку розглядались в багатьох роботах. Зокрема, в [1] розглядались технології 
пакетного радіо зв’язку. В [2] запропонована математична модель, яка описує процеси 
формування службової інформації протоколів системи. В [3] досліджувалась ефективність 
передачі в каналах мережі доступу пакету з різними обсягами даних додатку. В [4] 
розглянуті параметри та характеристики кодека H.264/MPEG-4. В [5] досліджувалась 
інтенсивність відео трафіку кодера Н.264 в каналі Wi-Fi мережі. Проте, ефективність 
використання пропускної здатності каналу взаємодіючих систем в Wi-Fi мережі при 
передачі трафіку кодера Н.264 не досліджувалась. 

Метою даної роботи є аналіз ефективності використання пропускної здатності 
каналу взаємодіючих Wi-Fi пристроїв при передачі RTP трафіку рухомих зображень 
кодованих за допомогою кодека H.324.  

Для досягнення цієї мети необхідно сформувати критерій оцінки ефективності 
використання пропускної здатності каналу, який враховує трафік кодера та протокольні 
процедури фрагментації пакетів, виконати аналіз обсягів корисних даних кодера H.324 та 
обсягів службової інформації протоколів взаємодіючих Wi-Fi пристроїв. 

Критерії оцінки ефективності передачі трафіку. Як основу, для оцінки 
ефективності використання пропускної здатності каналу зв’язку при передачі трафіку 
додатку використаємо формулу [3]  

 )Δ/(γ sysuseusesys III  ,  (1) 
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де useI – обсяг корисних даних додатку в пакеті; sysI – обсяг службової інформації 

стека протоколів системи у пакеті, який складається із суми обсягів службової інформації 
протоколів i-х рівнів )(Δ iI  [2]. 

За допомогою формули (1) можна оцінити ефективність передачі корисних даних 
додатку useI  в пакеті, який містить також і службову інформацію sysI  стека протоколів 

взаємодіючих систем. Проте, відео кодер на протязі часового проміжку Т, зокрема 
Т = 1 с, може формувати трафік із appχ  блоків корисних даних. Тому, обсяг корисних 

даних  додатку (кодера), що передається на протязі часу Т в appχ  блоках даних визначимо 

за формулою  
 appuseuse χ,,2,1,   iII

i
iT . (2) 

Для передачі трафіку додатків, які чутливі до затримки пакетів, зокрема трафіку 
кодера H.324, взаємодіючі пристрої Wi-Fi мережі використовують транспортні послуги 
протоколів RTР/UDP та протокол ІР. Якщо обсяг інформації UDP датаграми з даними 
додатку перевищує значення максимальної одиниці передачі даних MTU (Maximum 
Transmit Unit) протоколу канального рівня, то протоколи взаємодіючих систем, зокрема 
протокол ІР, розділяє UDP датаграму на q фрагментів [2, 5]. Крім того, Wi-Fi пристрої для 
запобігання колізій при передачі кожного пакету витримують випадковий дискретний 
інтервал часу [1], тобто між пакетний проміжок IPG (Inter Packet Gap) обсягом IPGΔI біт 

[5]. 
З урахуванням розглянутих протокольних процедур, формула для розрахунку 

службової інформації стека протоколів у потоці appχ  блоків даних додатку, які 

передаються на протязі часу Т матиме вигляд 
 ))ΔΔ(Δ(χΔ IGP

)1,(
sys

)1,(
sysapp sys IIqII nllm

T    (3) 

де )1,(
sysΔ lmI  – обсяг службової інформації стеку протоколів між рівнями m та 1l  

системи, тобто протоколів RTP/UDP; )1,(
sysΔ nlI  – обсяг службової інформації стеку 

протоколів між рівнями l та 1n  системи, тобто протоколів IP/Wi-Fi. 
Аналогічно (1), з урахуванням обсягу корисних даних TIuse  та обсягу службової 

інформації протоколів TIsys , критерій оцінки ефективності передачі трафіку додатку на 

протязі часу Т матиме такий загальний вигляд  
 )Δ/(γ sysuseusesys TTTT III  . (4) 

Вважаючи, що обсяг даних додатку (відео кодера) iIuse  в кожному і-му блоці 

однаковий, тобто useuse II i  , то формула (2) розрахунку обсягу корисних даних в appχ  

блоках спрощується 
 useappuse χ II T  , (5) 

З урахуванням формул (3), (5) критерій (4) оцінки ефективності передачі трафіку 
додатку, який враховує процедури фрагментації пакетів протоколом ІР та формування 
між пакетного проміжку, на відміну від (2), матиме вигляд 

 ))ΔΔ(Δ/(γ IGP
)1,(

sys
)1,(

sysuseuse sys IIqIII nllm
T    (6) 

Параметри зображення, кодера та протоколів. Розглянемо параметри 
зображення, кодера H.264/MPEG-4та протоколів, які необхідні для кількісної оцінки 
ефективності передачі відео трафіку в каналі взаємодіючих пристроїв 802.11n. 
Важливими параметрами рухомого зображення є розміри цього зображення w×h 
(width × height) та частота зміни кадрів зображення appχ . Основним параметрами кодера є 
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максимальна швидкість передачі відео потоку даних кодера codR  та обсяг інформації 

відео кадру appcoduse χ/RI  .  

Стандарт H.264/MPEG-4 Part 10 визначає профілі кодека, які орієнтовані на певні 
класи додатків, зокрема, це профілі [4]: BP (Baseline Profile) – для відео конференцій та 
мобільних продуктів; ХР (Extended Profile) – для потокового відео; МР (Main Profile) – 
для цифрового телебачення стандартної чіткості; НіР (High Profile) – для цифрового 
мовлення та телебачення високої чіткості HDTV. В табл. 1 для деяких стандартизованих 
L1-L3 рівнів реалізації профілів ВР, ХР, МР кодека H.264/MPEG-4 AVC представлені 
параметри кодування зображення певних стандартних розмірів [4,5].  

При передачі кожного відео кадру кодера за рахунок службової інформації 
протоколів RTP/UDP/IP/Wi-Fi створюється додаткове навантаження на канал зв’язку. 
Зокрема, це службова інформація протоколів RTP/UDP, обсягом )1,(

sysΔ lmI = 20 байт, 

протоколу ІР четвертої версії IPv4 – 20 байт, або шостої IPv6 – 40 байт, а також протоколів 
технології Wi-Fi, зокрема канального підрівня МАС – 34 байт та фізичного рівня 802.11n-
MM (режим Mixed Mode) –36 байт й 802.11n-GМ (режим Greenfield Mode) – 30 байт. В 
табл. 1 наведені обсяги службової інформації )1,(

sysΔ nlI  протоколів ІР/802.11n при передачі 

q фрагментів даних кодека H.264 в IP/Wi-Fi пакетах. При розрахунках обсягу службової 
інформації протоколу ІРv6 при 2q  враховувався, додатковий службовий заголовок, 
обсягом 8 байт. 

 
Таблиця 1 – Параметри кадрів зображення, кодека H.264 та протоколів Wi-Fi 

системи 
Параметри  

зображення та кодека 
Параметри протоколів системи та  

ефективність передачі RTP трафіку кодека H.264 в каналі Wi-Fi мережі 
ІРv6/802.11n-

MM 
ІРv6/802.11n-GM

ІРv4/802.11n-
MM 

ІРv4/802.11n-GM
Рівні 
кодека 
H.264 w×h 

 
appχ , 

кадр/с 
codR , 

кбіт/с 
useI , 

байт 
q, 
шт )1,(

sysΔ lIq

байт 
Tsysγ  

)1,(
sysΔ lIq

байт 
Tsysγ  

)1,(
sysΔ lIq

байт 
Tsysγ  

)1,(
sysΔ lIq  

байт 
Tsysγ  

L1 176×144 15 64 534 1 110 0,7899 104 0,7970 90 0,8140 84 0,8215
L1b 176×144 15 128 1066 1 110 0,8825 104 0,8869 90 0,8973 84 0,9019
L1.1 320×240 10 192 2400 2 236 0,8955 224 0,8996 180 0,9146 168 0,9188
L1.2 352×288 15,15 384 3168 2 236 0,9188 224 0,9220 180 0,9340 168 0,9373
L1.3 352×288 30 768 3200 2 236 0,9195 224 0,9227 180 0,9346 168 0,9379
L2 352×288 30 2000 8333 4 472 0,9391 448 0,9417 360 0,9512 336 0,9538
L2.1 352×576 25 4000 20000 9 1062 0,9438 1008 0,9463 810 0,9552 756 0,9577
L2.2 720×576 12,5 4000 40000 18 2124 0,9443 2016 0,9467 1620 0,9557 1512 0,9581
L3 720×576 25 10000 50000 22 2596 0,9455 2464 0,9479 1980 0,9567 1848 0,9591

 
Аналіз ефективності передачі відео трафіку в каналі Wi-Fi мережі. За 

критерієм (6) використовуючи обсяги інформації відео кадру та службової інформації 
протоколів (табл. 1) проведені розрахунки ефективності використання пропускної 
здатності каналу взаємодіючих Wi-Fi пристроїв при передачі відео трафіку в залежності 
від рівня продуктивності кодека H.264, розміру рухомого зображення та застосовуваних 
протоколів. При розрахунках коефіцієнта ефективності Tsysγ  враховувалось 

детерміноване значення між пакетної щілини – IPGΔI = 12 байт. Результати розрахунків 

ефективності передачі трафіку відео кадрів кодека H.264/MPEG-4 в каналі Wi-Fi мережі 
зведені в табл. 1.  

За результатами досліджень ефективності передачі відео трафіку кодека H.264 в 
каналі Wi-Fi мережі відмітимо наступне.  

За рахунок службової інформації протоколів взаємодіючих пристроїв стандарту 
802.11n ефективність використання пропускної здатності радіо каналу при передачі відео 
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трафіку кодера H.264 може знижуватись на 21% (рис.1). Зокрема, за рахунок службової 
інформації протоколів RTP/UDP/ІРv6/802.11n-MM ефективність використання 
пропускної здатності радіо каналу при передачі відео трафіку кодера H.264 низько 
продуктивного рівня L1 знижується до 78,99%, а кодера високо продуктивного рівня L3 
знижується до 94,55%.  

Порівнюючи взаємодію пристроїв 802.11n в змішаному ММ та зеленому GМ 
режимах в ІРv4/Wi-Fi мережі маємо досить близькі значення ефективності передачі відео 
трафіку кодера H.264 високо продуктивного рівня L3, відповідно 95,67 та 95,91%, а 
низько продуктивного рівня L1, відповідно 81,4 та 82,15%. 
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Рисунок 1 – Ефективність передачі відео трафіку кодера H.264 в каналі Wi-Fi мережі 

 
Використання протоколу ІРv6 замість ІРv4 незначно знижує ефективність 

передачі трафіку кодера H.264. Зокрема, зниження ефективності передачі відео трафіку 
кодера H.264 низько продуктивного рівня L1 при взаємодії пристроїв 802.11n-GM 
становить 2,45%, а високо продуктивного рівня L3 – 1,12%. 

Висновок. Результати аналізу ефективності передачі відео трафіку кодера H.264 
чутливого до затримки пакетів в каналі Wi-Fi мережі можуть бути використані при 
проектуванні мереж доступу для обґрунтування пропускної здатності каналу зв’язку. 
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PRACTICAL IMPLEMENTATION OF EDUTAINMENT METHOD WITH MODERN 

TECHNOLOGIES CAPABILITIES 
 

Actuality of the task 
 Nowadays, when IT-segment has a big part within modern society, it is necessary to 
investigate and develop such resources and concepts, which are going to benefit from what the 
technologies may deliver in terms of capabilities. One of the methods that can be transferred by 
the possibilities of information computing is edutainment, converging two aspects and needs of 
person into one, providing productive experience.  

The aim of the work 
 To implement combination on entertaining and educational approaches as a proof-of-
concept. 

The task can be described by following steps:  
1. Presentation of main features of approach. 

 Educational entertainment is media designed to educate through entertainment. Most 
often it includes content intended to teach but has incidental entertainment value. It has been 
used by academia, corporations, governments, and other entities in various countries to 
disseminate information in classrooms and/or via television, radio, and other media to influence 
viewers' opinions and behaviors. 

2. Development of an idea for proof-of-concept implementation (figure 1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Tool-oriented decisions for the project assembly and their description. 
4. Development of the project. 
Conclusion: The "active learning" framework is an educational method based on 

increased student participation in the learning process. It is a contrast to the traditional lecture-
based, memorization-based learning format, in which students passively receive and regurgitate 
information. Educators have developed a multitude of activities and discussion formats to 
encourage active learning, but since many students are most familiar with the lecture-based 
format, it has been a challenge for educators to refine active learning approaches to ensure that 
they are effective and appealing to students. Edutainment is one of the ways to implement it and 

Figure 1 – Game-based 
implementation of 
edutainment with software-
driven technique 



  33

it can be done with help of software and capabilities of common average computing power 
spread within society. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ЗАСТОСУВАННЯ СПЕКТРАЛЬНО-СЕЛЕКТИВНИХ 
ПАСИВНИХ ОПТИЧНИХ ПРИСТРОЇВ ДЛЯ РОЗДІЛЕННЯ ОПТИЧНИХ 

КАНАЛІВ В СИСТЕМАХ WDM 
 
Анотація. Проведене дослідження використання спектрально-селективних 

пристроїв в системах WDM для демультиплексування оптичних каналів. Запропоновано 
застосування таких пристроїв, побудованих на ефекті розсіяння світла. Показано 
залежність індикатриси розсіяння від показника заломлення циліндричного оптичного 
елемента. Проведено розрахунки характеристик оптичних фільтрів з використанням 
тонких плівок. Наведено рекомендації щодо збільшення роздільної здатності пристроїв. 

 
На цей час в системах зв’язку використовуються багатоканальні системи 

передавання зі спектральним розділенням каналів [1]. Швидкість передавання в кожному 
каналі сягає 10 Гбіт/с  і більше. При цьому завдання об’єднання каналів в одному волокні 
є порівняно простим, в той час, як розділення каналів на виході волокна по різним 
волокнам є досить складним технічним завданням. Для вирішення цієї проблеми в 
малоканальних системах використовують тонкоплівкові оптичні фільтри. З метою 
розрахунку характеристик таких фільтрів у роботі запропоновано квантовий підхід, при 
якому вхідний сигнал представлено у вигляді набору певних світлових квантів, а 
коефіцієнт відбиття кванту від границі розділу оптичних середовищ являє собою 
ймовірність відбиття [2]. Таким чином процес проходження квантом пристрою 
описується за допомогою методу Монте-Карло. Вихідний сигнал являє собою суму 
квантів з певними початковими фазами, що визначаються в процесі проходження 
пристрою. Розраховані в роботі характеристики оптичних фільтрів з використанням 
тонких плівок підтверджують їх здатність щодо розділення оптичних каналів в системах 
WDM. 

Поряд з використанням явищ інтерференції, що застосовуються в оптичних 
фільтрах на тонких плівках, в роботі було розглянуто можливість залучення до 
розділення оптичних каналів ефекту розсіяння світла та запропоновано пристрої, що 
працюють на цьому ефекті [3]. В якості таких пристроїв вибрано оптичні елементи 
циліндричної форми.  

Як показали теоретичні дослідження, індикатриса розсіяння таких елементів має в 
широкому діапазоні значень показника заломлення гострі піки, положення яких залежить 
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від показника заломлення елемента. Враховуючи той факт, що значення показника 
заломлення залежить від довжини світлової хвилі, для різних довжин хвиль кутове 
розташування піку буде різним, і це можна використати для розділення оптичних каналів 
в системах WDM. 

При цьому фотоприймачі розташовуються в околі оптичного елементу під 
різними кутами відповідно оптичним каналам системи WDM. 

На додаток до цього в роботі було проведено дослідження щодо вибору 
параметрів оточуючого середовища для покращення роздільної здатності систем 
демультиплексування з використанням явища розсіяння світла. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗТЯГУЮЧИХ ЗУСИЛЬ ОПТИЧНОГО КАБЕЛЮ З 
ПЕРІФЕРІЙНИМ СИЛОВИМ ЕЛЕМЕНТОМ ІЗ АРАМІДНИХ НИТОК 

  
Анотація. В даннiй роботi було проведено дослiдження розтягуючих зусиль 

оптичного кабелю з периферiйним силовим елементом iз арамiдних ниток та було 
побудовано графiки залежностi розтягуючого навантаження арамiдних ниток 3х типiв 
вiд видовження кабелю. 

 
Однією з основних вимог до оптичного кабелю є його здатність протистояти 

розтягуючим навантаженням, як під час прокладки так і при експлуатації. Оскільки 
оптичні волокна кабелю чутливі до механічних навантажень, то його конструкція 
повинна забезпечети їх захист від різноманітних механічних впливів. 

Для захисту ОК від розтягуючих і стискуючих зусиль в їх конструкції 
передбачено армуючі елементи. В якості = армуючих елементів можуть використовуват : 
центральний силовій елемент, переферійний силовий елемент чи обидва силових 
елемента разом взяті. 

В роботі приведено методику розрахунку розтягуючого зусилля ОК, в конструкції 
якого передбачено: тільки периферійних силових елементів із арамідних ниток. 
Згідно [1] під впливом навантажень кабель не повинен видовжуватися більше, ніж на 
величину: 

ε мк = ε к  + ε д.ов,                                                             (1) 
де ε мк - максимально допустиме видовження ОК,  %; ε к – допустиме видовження 

ОК, %, при якому ОВ ще не підлягає механічному навантаженню; ε д.ов – допустиме 
видовження ОВ, %. 
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Величина позтягуючого навантаження,яка забеспечена конструкцією ОК, визнача
ється виразом вигляду [2]:  

                                           Fмакс = iSi мк,                                                         (2) 
де  Fмакс - максимально лопустиме розтягуюче зусилля ОК, Н; Еі - модуль Юнга 

і-го елементу ОК,МПа; Si - площа поперечного перерізу і-го елементу ОК, ; ε мк - 
максимальне видовження ОК, %.  

В інженерних розрахунках Fмакс допускає визначати тільки за рахунок 
розтягуючих зусиль, які забезпечують силові елементи ОК. Розтягуюче зусилля, що 
можуть забезпечити решта елементів ОК являються незначними. Тому їх сумарне 
значення враховується, як правило, в якості технологічного запасу конструкції ОК по 
розтягуючим зусиллям. 
   Тому в першому наближенні Fмакс береться у вигляді: 

                                       Fмакс = FЦСЕ + FПСЕ ,                                                    (3) 
де Fмакс – максимальне допустиме розтягуюче зусилля ОК, Н; 

 FЦСЕ  - позтягуюче зусилля центрального силового елемента, яке сприймається 
склопластиковим стержнем або сталевими дротами, Н; FПСЕ – розтягуюче зусилля, яке 
сприймається арамідними нитками периферійного силового елемента, Н ; 

В дослідженнях Fмакс (3), які виконуються в данній роботі враховуються тільки 
FПСЕ на основі арамідних ниток. В якості арамідних ниток для ПСЕ, як правило, 
використовуються нитки “Тварон” або “Кевлар”. 

Потрібно відмітити, що на практиці виробництва ОК багато фірм для ПСЕ 
використовують арамідні нитки “Twaron”. В якості прикладу дослідження проведені на 
нитках ”Acordis Twaron Product”. 

При розрахунках допустимого розтягуючого зусилля FПСЕ, яке забеспечується 
арамідними нитками (Fн), відповідно до (2) необхідно знати площу поперечного розтину 
арамідних ниток, значення їх модуля Юнга (модуль поздовжньої пружності) і 
максимально допустиме видовження кобелю. Тоді, згідно до [1] Fн буде дорівнювати: 

                                             Fн = EнS мк,                                                                    (4) 
де Fн – розтягуюче зусилля, яке забеспечують арамідні нитки, Н; S – площа 

поперечного розрізу ниток, ; мк – максимальне видовження ОК, %.  
Згідно до [1] площа ниток визначається за формулою: 

                                             S = ,                                                                (5) 
де S - площа ниток, ; LD – лінійна густина однієї нитки, текс; р - густина 

арамідних ниток,  n - кількість арамідних ниток, шт. 
Характеристики арамідних ниток фірми “Twaron” наведені в [2]. 
На основі характеристик трьох типів ниток: Twaron D2200-1210, Twaron D2200-

2400 та Twaron D2200-8050 ниток [2] за виразом (1) та (2) в роботі проведено 
дослідження розтягуючих зусиль, які сприймають арамідні нитки оптичного кабелю. При 
цьому видовження кабелю, тобто мк бралося від (0,2 до 1)% Під час обчислення Fн 
розглянуто варіанти з ПСЕ 6, 12 та 18 арамідними нитками. Отримані значення 
залежності розтягуючого навантаження на арамідні нитки вказаних типів Fн =  від 
видовження кабелю наведені на рис. 1, 2 та 3. 
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Рисунок 1 – Залежність розтягуючого навантаження Fн = f(мк, %)  арамідних ниток від 
видовження кабелю типу Twaron D2200-1210 

 

 
 

Рисунок 2 – Залежність розтягуючого навантаження арамідних ниток типу  
Twaron D2200-2420 від видовження кабелю. 

 
Висновки. 1 В роботі проведені дослідження розтягуючих зусиль ОК в 

залежності від його видовження. Армуючим елементом кабелю вибрано периферійний 
силовий елемент на основі арамідних ниток Twaron. Дослідження Fн  проводилися 
одним силовим елементом на основі арамідних ниток Twaron трьох типів. 

2 Результати досліджень Fн від видовження оптичного кабелю дозволили 
установити, що:  

a) згідно до залежностей Fн = f(мк, %), представ на рис 1, 2 та 3 кращі показники 
розтягуючої міцності мають арамідні нитки типу Twaron D2200-8050 ; 
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Рисунок 3 – Залежність розтягуючого навантаження Fн = f(мк, %) арамідних ниток від 
видовження кабелю типу Twaron D2200-8050. 

 
б) При досягненні значення розтягуючого зусилля в 3000Н в конструкції ОК з 

ПСЕ з 6 ниток такого типу видовження кабелю буде складати 0,8%, якщо 
використовується 12 ниток, то на 0,4%, і 18 ниток – 0,28%. 

в) Для ОК який розроблений на номінальне розтягуюче зусилля в 3000Нта має 
максимальне допустиме видовження, наприклад, ε мк  = 0,28% для ПСЕ (рис.3) можуть 
бути використані тільки 18 арамідних ниток типу Twaron D2200-8050.  

3 Отримані залежності Fн = f(мк, %)  для вибраної конструкції ОК можуть 
використовуватися розробниками кабелю при виборі типу арамідних ниток для 
забеспечення заданого значення Fмакс. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ 
ІНФОКОМУНІКАЦІЙ НА БАЗІ ГОЛОГРАФІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 
Анотація. Досліджуються методи впровадження голографічних технологій в 

інфокомунікаціях, можливості голографічних технологій, принципи формування 
голографічного зображення, технічних засобів щодо реалізації голографічних 
технологій. Проводиться розробка методики впровадження голографічної 
відеоконференціх на базі інфокомунікаційної мережі.  

 
Актуальність теми. На сьогоднішній день інтерес до голографічних технологій 

зростає вкрай швидко і безліч компаній по всьому світу зацікавлені в розвитку 
голографії, а саме у сфері інфокомунікацій. Можливість отримати об’ємне зображення 
стала доступна завдяки двом особливостям світлових хвиль – дифракція, тобто 
заломлення світла та можливість оминати перешкоди, та інтерференція – перерозподіл 
інтенсивності світла при накладенні декількох хвиль. 

Сьогоднішній рівень розвитку інфокомунікацій дозволяє почати більш активне 
впровадження голографічних технологій, що дозволить у майбутньому підвищити рівень 
інфокомунікацій на наступний рівень. Це можливо завдяки технології 5G, основні 
властивості якої є швидкість передачі даних (1-2 Гбіт/с) та затримкою сигналу до 1 мс. 
Попередні технології не дозволяли досягти таких показників якості, тому раніше 
розвивати тему голографії в інфокомунікації було набагато важче. 

Метою даної роботи є дослідження методів використання голографічних 
технологій в інфокомунікаціях та визначення відповідного рівня підвищення 
функціональності мережних послуг.  

Поставлена мета досягається вирішенням наступних дослідницьких завдань. 
1. Дослідження предметної області 
2. Дослідження принципів формування статичного і динамічного голографічного 

зображення 
3. Технічні засоби реалізації голографічних технологій в інфокомунікаціях 
4. Розробка методики впровадження голографічної відео конференції на базі  

інфокомунікаційної мережі 
Дослідження предметної області.  
3D-голограма впевнено освоює найрізноманітніші сфери людської діяльності. На 

презентаціях, конференціях, виставках та інших заходах різного рівня все частіше 
використовуються просторові голограми, які створюються за допомогою голографічних 
проекторів. Можливості голографічних проекторів в міру розвитку сучасних технологій 
постійно розширюються, а якість зображень покращується. Вони стають доступнішими і 
компактніше. 

Потенційні можливості застосування тривимірних цифрових голограм величезні. 
Дослідницька група на чолі з професором Йонг Кеун Парком з фізичного факультету 
Корейського інституту науки і технологій (KAIST) знайшла рішення і розробила 3D-
голографічний дисплей, який працює в 2600 разів краще, ніж існуючі 3D-голографічні 
дисплеї. Очікується, що це дослідження поліпшить обмежений розмір і кут огляду 3D-
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зображень, які були основною проблемою сучасних голографічних дисплеїв. 
Дослідження було опубліковане в мережі «Nature Photonics» 23 січня 2017 року. 

Також розробка голографічних технологій здійснюється в: 
- Університет Гріффіта, Технологічний університет Суінберна, Австралія - 

Вчені, озброївшись методом Габора, створили 3D-голографічний дисплей з високою 
роздільною здатністю на основі цифрового голографічного екрану, що складається з 
дрібних точок, що відображають світло. Дисплей був створений за допомогою графен. 
Плюси - кут огляду в 52 градуси і відсутність необхідності в 3D-окулярах і іншого. 
Розробники вважають, що подібний підхід свого часу зможе покласти початок революції 
в розробці дисплеїв, особливо - на мобільних пристроях. 

- Брістольський університет, Великобританія. Ультразвукова голографія - 
Об'єкт створюється в повітрі за допомогою безлічі ультразвукових випромінювачів, 
спрямованих на хмару водяної пари, яке також створюється системою. 

- Ванкувер, Канада. Інтерактивний голографічний дисплей - настільна 
голографічна платформа, яка перетворює будь-який цифровий вміст з комп’ютера, 
планшета чи смартфона в 3D-голограму. 

Одним з найбільш перспективних напрямів для використання голографії у 
інфокомунікаціях – є відео конференції. Сьогодні відео конференції застосовують майже 
всюди: 

- В бізнесі - забезпечує можливістю проводити зустрічі, переговори, наради, 
незважаючи на відстані 

- Дистанційне навчання - викладачі та студенти здатні бачити один одного, 
спільно переглядати і обговорювати різні дані, документи, зображення в обстановці, 
максимально наближена до роботи в звичайній аудиторії 

- Домашній офіс - дозволяє залишатися на зв'язку з людьми дуже реалістичним 
способом і дає можливість користувачам економити матеріальні та часові ресурси, 
забезпечуючи контакт лицем до лиця 

- Судочинство - дозволяють свідку давати показання без необхідності 
безпосередньої присутності в залі суду. 

- Телемедицині - дозволяє лікарям і пацієнтам отримувати консультації та 
рекомендації досвідчених фахівців 

Використання голографічних технологій у відео конференціях дозволить 
покращити якість цих самих конференцій, бо створюється ефект живої бесіди - всі 
учасники бачать один одного, усі жести, міміку, погляди і тому потрібність у особистій 
участі в таких конференціях вже не потрібна. Покращиться сприйняття отриманої 
інформації у учнів від вчителів. Лікарі зможуть більш точніше й швидше визначати 
діагноз і призначати лікування завдяки тому що отриманої інформації буде більше, а 
також точніше і якісніше. 

Принципів формування статичного і динамічного голографічного 
зображення. 
Фізична ідея формування об’ємного зображення полягає в тому, що при 

накладенні двох світлових пучків, при певних умовах виникає інтерференційна картина, 
тобто, в просторі виникають максимуми і мінімуми інтенсивності світла (це подібно до 
того, як дві системи хвиль на воді при перетині утворюють чергуються максимуми і 
мінімуми амплітуди хвиль). Для того, щоб ета інтерференційна картина була стійкою 
протягом часу, необхідного для спостереження, і її можна було записати, ці дві світлових 
хвилі повинні бути узгоджені в просторі і в часі. Такі узгоджені хвилі називаються 
когерентними. 

Існуючі системи 3D-проекцій здатні виробляти або статичні голограми з чудовою 
глибиною і дозволом, або динамічні, але дивитися на них можна тільки під певним кутом 
і в основному через стереоскопічні окуляри. Нова технологія об'єднує в собі переваги 
обох технологій, але позбавлена їх багатьох недоліків. 
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Динамічна голограма формується завдяки зміні показника заломлення - в 
середовищі виникає голограма об'єкта, яка існує, доки існують лазерні поля.  Такі 
голограми фіксують в реальному масштабі часу всі зміни в положенні і формі предмета в 
обсязі нелінійно-оптичного середовища і таким чином дозволяють створювати об'ємне 
тривимірне зображення в режимі реального часу. 

Технічні засоби реалізації голографічних технологій в інфокомунікаціях.  
Об’ємне голографічне зображення потребує великої потужності від мережевої 

інфраструктури. Проаналізував дані, були зроблені висновки, що передача об’ємного 
зображення потребує щонайменше швидкість передачі в мережі від 1-2 Гбіт/с. 

Сучасні технології не дозволять використовувати голографію в тому обсязі, в 
якому вона має бути. Усі, окрім технології 5G. Голографія має бути доступною для 
кожного користувача, а це означає, що такі технології, як 5G, має стати доступними для 
кожного з нас. 

Більшість компаній не розкриває ноу-хау свої розробок. Однак деякі можуть 
поділитися своїми напрацюваннями та узагальненими схемами для реалізації 
голографічного відео конференції. Так наприклад вчинила компанія Mitsubishi Electric з 
їх схемою 3D Video Teleconferencing. Схема представлена нижче.  

 
Рисунок 1 – Структурна схема організації голографічної відео конференції від компанії 
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Методика впровадження голографічної відео конференції на базі 
інфокомунікаційної мережі. Щоб виконати впровадження відео конференції на базі 
голографічних технологій, потрібно обрати необхідне обладнання з боку користувача, 
необхідне устаткування з боку провайдера та інфокомунікаційна мережа повинна 
відповідати необхідним параметрам для впровадження технології – швидкість повинна 
забезпечуватися швидкість від 2 Гбіт/с. 

Для реалізації цього проекту з боку користувача найкраще всього звернутися до 
компанії Musion. На теперішній час, ця компанія є світовим лідером у впровадженні 
голографічних технологій для відео конференцій. Одна з таких технологій – Musion 
Eyeliner. Це найбільша і найпопулярніша пропозиція від Musion. Практичного 
обмеження за розміром немає, оскільки ширина екрану може досягати 100 метрів. 
Стандартна апаратура має ширину 4-10 метрів і глибину 4-7 метрів. Типовий розмір 
зображення з одного проектора становить приблизно 5 м в ширину і 3 м у висоту. Ціна на 
даний товар становить від 10000$ до 62000$ в залежності від потреб у презентації та 
конфігурації.  

Що стосується потужності інфокомунікаційної мережі – необхідно 
використовувати обладнання Cisco, яке дозволить передавати повнорозмірне 3D-
голографічне зображення у режимі реального часу без будь-яких затримок у спілкуванні. 

Висновок. На основі отриманих у роботі результатів було зроблено висновок, що 
використання голографічних технологій підвищить функціональність та якість 
інфокомунікацій, дозволить підняти на новий рівень та змінити людське уявлення про 
відео конференції. Підвищить рівень якості виконуваної роботи людей в різних сферах, а 
так само в майбутньому можливо підвищить рівень розвитку інфокомунікацій на 
наступний рівень. 
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ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В IP-МЕРЕЖАХ 

  
Анотація . Розглянуто основні проблеми захисту інформації в ІР-мережах, 

наведені найбільш поширені методи захисту інформації від несанкціонованого 
проникнення. Проведено аналіз переваг і недоліків цих методів захисту. 
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Під IP-мережею мається на увазі мережа, побудована на базі стека протоколів 
TCP / IP, який дозволяє створювати як невеликі локальні, так і глобальні мережі. 
Окремим випадком IP-мережі є глобальна мережа Internet. Корпоративна IP-мережу, 
побудована із застосуванням інтернет-сервісів для внутрішнього користування, 
називається Intranet.[1] 

Основна проблема, з якою стикаються сьогодні провайдери послуг, - це підтримка 
передбачуваності надання сервісів в умовах лавинного трафіку зловмисників, джерелами 
якого служать різні кінцеві точки, розкидані по різних закінченим вузлів мережі. Цей тип 
поведінки асоціюється, зокрема, з такими погрозами, як розподілені атаки типу «відмова 
в обслуговуванні» (DDoS), сучасні Інтернет-черв'яки, поштовий спам, фішинг і віруси. 
Та кількість трафіку, що генерується внаслідок інфікування, і наступні сплески трафіку 
можуть порушити нормальну роботу мережі і створюють додатковий ризик для 
мережевих пристроїв, які відповідальні за виконання базових функцій маршрутизації і 
комутації пакетів. 

В даний час безпека стає критичною характеристикою всіх сервісів і грає 
виключно важливу роль в прибутковості роботи. Сьогодні для підтримки більш високого 
рівня мережевої безпеки провайдерам послуг необхідно зменшити кількість існуючих 
вразливостей, покращуючи показники часу реакції і ефективно пригнічуючи атаки. 
Найбільш передові засоби і рішення по забезпеченню безпеки будуть переживати 
еволюційний розвиток у міру перебудови IP-мереж 

На сьогоднішній день існує велика кількість інструментів для пошуку уразливості 
на різних рівнях мережі. багато зловмисників стали користуватися таким інструментами 
для автоматизації проведення стандартних атак. За останні кілька років ці методи 
вдосконалилися, в них з'явилися інтелектуальні алгоритми, службовці для створення 
дійсно комплексних змішаних загроз, які поширюються автоматизованим шляхом з 
високим ступенем резервування  

За визначенням компанії Cisco на сьогоднішній день існують такі типи загроз: 
 Інформаційна розвідка. Зловмисники сканують мережу для виявлення 

вразливих пристроїв (наприклад, це можуть бути відкриті порти, відсутність пральний 
захисту, уразливості ОС) і атакують виявлені жертви. 

 Розподілені атаки типу «відмова в обслуговуванні» (DDoS) й атаки на 
інфраструктуру. Це атаки з використанням великої кількості IP-пакетів, що передаються 
в мережу. Цілями атаки є зниження швидкодії та надійності роботи мережі. 

 Злом і захоплення мережевих пристроїв. Як правило, такі дії слідують за 
етапом інформаційної розвідки і являють собою несанкціонований доступ до того чи 
іншого пристрою з наміром порушити його безпеку. 

 Крадіжка сервісів і шахрайство. Загрози даного типу полягають у 
несанкціонованому використанні мережевих ресурсів.[2] 

У набір інструментів для захисту входять апаратні і програмні засоби, практичні 
напрацювання, такі як мережевий екрани (firewall), віртуальні приватні мережі (VPN), 
засоби перетворення мережевих адрес (NAT) і відповідні політики.. 

 Firewal -Мережевий екрани, він контролює потоки даних між мережами. 
Його завдання полягає в підтвердженні проходження даних. Якщо він призначений для 
захисту осередки, що об'єднує кілька підключених до мережі автоматичних пристроїв, 
таких як промислові ПК або програмовані логічні контролери (ПЛК), рекомендується 
встановлювати модуль безпеки. Він являє собою простий пристрій, один вхід якого 
підключений до внутрішньої мережі а другий - до зовнішньої глобальної мережі. Дані, 
що проходять між мережами, проходять через міжмережевий екран відповідно до 
правил, прописаними в ньому для кожного вузла. 

 NAT (Network Address Translation) Технологією, що забезпечує безпеку 
автоматизованої середовища .. Вона реалізована на рівні вузлів. NAT приховує IP-адреси 
внутрішніх вузлів від публічних пристроїв, що мають доступ до зовнішніх мереж. 
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Публічним вузлів видно тільки публічні IP-адреси, що відрізняються від адрес, 
використовуваних всередині мереж 

 VPN Virtual Private Network - представляє собою канал передачі, захищений 
цифровим сертифікатом. За аналогією з цифровими ідентифікаційними номерами (ID), за 
сертифікатом пристрою розпізнають один одного і визначають метод шифрування, 
використовуваний для передачі пакета через Інтернет. Дані розшифровуються на 
приймальному кінці каналу і передаються кінцевому вузлу. [3] 

Після ідентифікації загрози необхідно приступати до її нейтралізації. Для 
ефективної боротьби з погрозами необхідне розуміння трьох базових принципів, а саме: 

 Запобігання. Реалізація відомих захисних заходів для запобігання відомих 
загроз. Засоби запобігання включають установку "латок" в уразливі системи, 
впровадження стандартних і посилених образів системного програмного забезпечення, 
використання міжмережевих екранів чи інших технологій розмежування доступу.. 

 Мониторинг - Виявлення потенційно небезпечних дій і дій, пов'язаних з 
використанням відомих вразливостей; розмежування реальних дій зловмисника і 
неадекватних дій користувачів з метою виділення реальних загроз, які виявляються в 
ключових точках агрегації. Для виявлення таких дії використовуються методи 
розгортання засобів моніторингу вторгнень, проведення аналізу журналів серверів і 
міжмережевих екранів, а також активний моніторинг викликів операційної системи  

 Відповідні заходи. Здатність діяти на підставі отриманої інформації з метою 
обмежити наслідки підтвердженої реальної загрози в режимі, наближеному до режиму 
реального часу. У числі застосовуваних методів - динамічне розмежування доступу, 
скидання пакетів, зміна конфігурації мережевого пристрою, переривання сеансів роботи і 
блокування некоректних системних викликів.[4] 

Висновок: Об'єднання всіх ресурсів безпеки означає, що елементи мережі спільно 
забезпечують нові види захисту, в тому числі, безпечне взаємодія між кінцевими 
пристроями, елементами мережі тому об'єднання всіх ресурсів безпеки є найбільш 
захищеною мережею. 
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ WI-FI 

КАНАЛУ ПРИ ПЕРЕДАЧІ ТСР ТРАФІКУ ДОДАТКІВ  
 

Анотація. Запропоновано критерій оцінки ефективності використання 
пропускної здатності каналу взаємодіючих Wi-Fi пристроїв при передачі трафіку 
додатків за протоколом ТСР. Виконано аналіз обсягів службової інформації протоколів 
взаємодіючих Wi-Fi пристроїв у процесі ТСР сеансу зв’язку. Проведено дослідження 
ефективності використання пропускної здатності каналу Wi-Fi пристроїв в залежності 
від обсягу корисної інформації додатку та кількості ТСР сегментів за сеанс зв’язку. 
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Вступ. При проектуванні Wi-Fi мереж виникає задача обґрунтування кількості 
пристроїв у Wi-Fi зоні, які без погіршення якості передачі інформації додатків можуть 
використовувати пропускну здатність загального каналу зв’язку. Для вирішення цієї 
задачі, в першу чергу, необхідно дослідити показники інтенсивності трафіку додатків в 
каналі взаємодіючих Wi-Fi пристроїв. На ці показники інтенсивності трафіку впливають 
обсяги корисної інформації додатків та службової інформації протоколів, які 
застосовуються в Wi-Fi пристроях. Зокрема, для наскрізної, з кінця в кінець, передачі 
даних додатків, які чутливі до втрати пакетів використовується транспортний протокол 
ТСР. Проте передача службової інформації будь яких протоколів взаємодіючих 
пристроїв в мережі потребує певної частки пропускної здатності каналу зв’язку, що 
знижує ефективність використання пропускної здатності каналу мережі при передачі 
корисної інформації додатків.  

Задачі, які пов’язані з оцінкою кількісних показників інтенсивності трафіку та 
ефективністю використання пропускної здатності каналу взаємодіючих пристроїв в 
мережі досліджувались в багатьох роботах. Зокрема, в [1] розглядались обсяги службової 
інформації протоколів Wi-Fi пристроїв. В [2] запропонована математична модель 
кількісних перетворень інформації протоколами системи. В [3] аналізувалась 
ефективність використання обсягу Wi-Fi кадру при передачі даних додатку. В [4] 
аналізувались обсяги службової інформації протоколів та надлишковість інформації 
потоку ТСР сегментів у каналі взаємодіючих Wi-Fi систем. В [5] сформовано критерій 
оцінки та досліджувалось зниження ефективності використання пропускної здатності 
каналу Ethernet систем ІР мережі за рахунок процедур ТСР сеансу зв’язку. Проте оцінка 
ефективності використання пропускної здатності каналу взаємодіючих пристроїв Wi-Fi 
мережі у процесі ТСР сеансу зв’язку не виконувалась. 

Метою роботи є аналіз ефективності використання пропускної здатності каналу 
Wi-Fi пристроїв при передачі корисних даних додатку за процедурами ТСР сеансу 
зв’язку. 

Процедури ТСР протоколу. За ТСР сеанс зв’язку діють такі процедури 
протоколу: a) установлення логічного з’єднання; б) надійна передача сегментів; в) 
завершення логічного з’єднання. Зокрема, процедура установлення логічного ТСР 
з’єднання передбачає передачу системою α ТСР запиту на логічне з’єднання, отримання 
квитанції з параметрами з’єднання від приймаючої системи β та передачу системою α 
підтвердження на згоду з цими параметрами з’єднання. 

Процедура надійної передачі ТСР сегментів передбачає передачу системою α ТСР 
сегмента з корисними даними додатку та отримання ТСР квитанції від приймаючої системи 
β, яка підтверджує вірне приймання даних. Протокол ТСР може розбивати потік корисних 
даних додатку на q сегментів. Кількість сегментів протоколу ТСР залежить від обсягу даних 
додатку, розміру “ковзного вікна” взаємодіючих пристроїв та максимальної одиниці 
передачі MTU (Maximum Transmit Unit) протоколу канального рівня, зокрема Wi-Fi.  

Процедура завершення логічного з’єднання передбачає передачу, наприклад 
системою α ТСР запиту на завершення з’єднання та отримання квитанції від приймаючої 
системи β, яка підтверджує завершення цього з’єднання.  

За розглянутими процедурами ТСР протоколу протягом одного сеансу зв’язку 
взаємодіючі системи α та β формують певну кількість пакетів, зокрема [4,5]:  

dα = 3 – службові ТСР пакети (запити, квитанції) системи α; 
dβ = 2 – службові ТСР пакети (квитанції) системи β; 
q – інформаційні ТСР пакети (сегменти) системи α з даними додатку;  
v – службові ТСР пакети системи β (квитанції з підтвердженням вірного 

приймання інформаційних ТСР сегментів), де v ≤ q. 
Критерії оцінки ефективності передачі трафіку додатку. За основу, для оцінки 

ефективності використання пропускної здатності каналу взаємодіючих систем при 
передачі трафіку додатків за ТСР протоколом використаємо критерій [3], який показує 



  45

вклад обсягу корисних даних додатку useI  в обсяг загальної (службової та корисної) 

інформації пакету  
 )Δ/(γ sysuseusesys III  ,  (1) 

де sysI – обсяг службової інформації стека протоколів в пакеті, який складається 

із суми обсягів службової інформації протоколів i-х рівнів )(Δ iI  системи [2]. 
З урахуванням того, що на протязі часового проміжку Т, зокрема за сеанс ТСР 

зв’язку, взаємодіючі системи α та β передають потік пакетів з корисними даними додатку 

TIuse  та службовою інформацією стека протоколів TI sys  формула (1) матиме такий 

загальний вигляд 
 )Δ/(γ sysuseusesys TTTT III  . (2) 

Обсяг корисних даних додатку TIuse , що передається за сеанс ТСР зв’язку на 

протязі часу Т в q інформаційних ТСР сегментах (пакетах) визначимо за формулою [4] 
 useuse IqI T  . (3) 

Обсяг службової інформації протоколів TIsys  взаємодіючих систем α та β, яка 

передається в загальному каналі на протязі часу Т в dα + dβ + q + v ТСР сегментах 
(пакетах) визначимо за формулою  

 βsysαsyssys ΔΔΔ TTT III   (4) 

З урахуванням вище розглянутих процедур ТСР сеансу зв’язку, обсяги службової 
інформації протоколів αsysΔ TI  й βsysΔ TI  взаємодіючих систем α й β розрахуємо за 

формулами  
 )ΔΔ)((Δ IPGsysααsys IIqdI T   (5) 

 )ΔΔ)((Δ IPGsysββsys IIvdI T   (6) 

де IPGΔI – протяжність, в бітах, проміжку між пакетами IPG (Inter Packet Gap)., 

який в мережі Wi-Fi використовується для запобігання конфліктів та монопольної 
передачі даних додатку є дискретною випадковою величиною. 

Аналіз обсягів службової інформації протоколів. Для надійної передачі даних 
додатків, які чутливі до втрати пакетів, в Wi-Fi пристроях використовують стек 
протоколів ТСР/ІР/Wi-Fi. Для між мережної взаємодії застосовується протокол ІР, четвертої 
IPv4 чи шостої IPv6 версій. Технологія Wi-Fi підтримується протоколами канального MAC 
та фізичного рівнів [1] за стандартами ІЕЕЕ 802.11 b/a/g/n/ac.  

З урахуванням процедур ТСР сеансу зв’язку в табл. 1 наведені обсяги службової 
інформації стеку протоколів ТСР/ІР/802.11n в каналі між взаємодіючими Wi-Fi 
пристроями α та β при передачі q сегментів з корисними даними додатків. Розрахунки 
виконано за формулами (4)-(6) при отримані ТСР підтверджень на кожний переданий 
сегмент тобто q = v = {1, 2, …}. При розрахунках враховувалась щілина між пакетами 
∆I IPG = 12 байт та основні заголовки протоколів зокрема: ТСР – 20 байт; ІРv4 –20 байт; 
ІРv6 – 40 байт; Wi-Fi MAC – 34 байт, Wi-Fi 802.11n-MM – 36 байт (режим Mixed Mode) та 
802.11n-GМ – 30 байт (режим Greenfield Mode).  

 
Таблиця 1 – Обсяги службової інформації стеку протоколів Wi-Fi пристроїв α та β 

Wi-Fi пристрій α Wi-Fi пристрій β 
Стек протоколів 

∆Isys, 
байт dα 

(dα+q)∆Isys,
байт 

αsysΔ TI , 

байт 
dβ

(dβ+v)∆Isys, 
байт 

βsysΔ TI , 

байт 

TI sysΔ ,  

байт 

ТСP/ІРv6/802.11n-MM 130 3 390+130q 426+142q 2 260+130v 284+142v 710+284q 
ТСP/ІРv6/802.11n-GМ 124 3 372+124q 408+136q 2 248+124v 272+136 v 680+272q 
ТСP/ІРv4/802.11n-MM 110 3 330+110q 366+122q 2 220+110v 224+122v 590+244q 
ТСP/ІРv4/802.11n-GМ 104 3 312+104q 348+116q 2 208+104v 232+116v 580+232q 
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Аналіз ефективності передачі ТСР трафіку. За критерієм (2) та формулами (3)-
(6), використовуючи процедури ТСР сеансу зв’язку, обсяги службової інформації стеку 
протоколів (табл. 1) проведені розрахунки ефективності використання пропускної 
здатності каналу взаємодіючих Wi-Fi пристроїв в залежності від обсягу переданих 
корисних даних додатку useIq  за час сеансу зв’язку. Результати розрахунків коефіцієнта 

(2), які відповідають значенню useI  1100 та 2200 байт показані на рис. 1 та 2. 

За результатами розрахунку ефективності передачі ТСР/IP трафіку додатку в 
каналі Wi-Fi мережі можна відмітити наступне. Зі збільшенням обсягу корисних даних 
додатку у ТСР сегментах ефективність передачі потоку пакетів за час ТСР сеансу зв’язку 
значно збільшується. Величина цього збільшення залежать від кількості ТСР сегментів з 
даними додатку та стеку протоколів взаємодіючих пристроїв Wi-Fi мережі.  

Зокрема, збільшення обсягу корисних даних додатку в одному ТСР сегменті з 
1100 до 2200 байт при передачі ІРv4 пакетів в Wi-Fi мережі з пристроями 802.11n-GМ 
приводить до збільшення ефективності використання пропускної здатності каналу на 
15,5 % (з 57,5%, рис.1 до 73,0%, рис.2).  

Передача десяти ТСР сегментів з обсягом 2200 байт корисних даних додатку в 
кожному ТСР/ІРv4/802.11n-GМ інформаційному пакеті, збільшує ефективності 
використання пропускної здатності каналу на 15,4% (з 73,0 до 88,4%, рис. 2). 
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Рисунок 1 – Ефективність передачі ТСР трафіку додатку в каналі Wi-Fi мережі, 
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Рисунок 2 – Ефективність передачі ТСР трафіку додатку в каналі Wi-Fi мережі, 

2200use I байт 
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Застосування 802.11n пристроїв у режимі GМ замість ММ при передачі 2200 байт 
корисних даних додатку в одному ТСР/ІРv4/Wi-Fi сегменті дає близькі значення 
ефективності використання пропускної здатності каналу, відповідно 57,5 та 56,9%. 

Висновок. Результати дослідження ефективності передачі ТСР трафіку додатку в 
каналі Wi-Fi мережі можуть бути використані при проектуванні мереж доступу для 
обґрунтування пропускної здатності каналу зв’язку при передачі мультисервісного 
трафіку, зокрема трафіку додатків критичних до втрати пакетів. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ НА МЕРЕЖІ НАСТУПНИХ ПОКОЛІНЬ 
 

Анотація. Робота присвячена дослідженню ефективності впровадження нових 
технологій, що підвищують пропускну спроможність та ефективність використання 
існуючих транспортних мереж. Проведено аналіз можливості модернізації 
транспортної мережі Полтавської області з використанням обладнання SDH та 
ущільнення ділянки мережі зв’язку з використанням технології OTH. Виконано 
розрахунки параметрів економічної ефективності впровадження даних технологій та 
надійності кільцевих мереж.  
 

Телекомунікації у сучасному інформаційному суспільстві є ключовим напрямом 
світової економіки, який визначає рівень конкурентоспроможності країн. Одним із 
завдань України є створення національної мультисервісної пакетної мережі, яка 
базується на міжнародному досвіді та відповідає сучасним вимогам до асортименту й 
якості телекомунікаційних послуг. Практичне втілення цього завдання потребує чимало 
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зусиль, а відсутність системної концепції побудови комп'ютерних мереж на ранньому 
етапі розвитку обумовила різноманіття існуючих мережних технологій, що ускладнює їх 
об'єднання у загальну інформаційно-комунікаційну мережу. 

В останні роки відбувається активний пошук шляхів створення  мереж наступних 
поколінь (NGN) у напрямі конвергенції різних типів мереж та інтеграції різноманітних 
послуг. Міжнародним союзом електрозв'язку сформульовано концепцію NGN з 
розмежуванням транспортної і сервісних функцій та підтримкою мережних послуг на 
базі пакетної комутації. Отже, на сьогодні дослідження впровадження технології SDH та 
ущільнення ділянки мережі зв’язку з використанням технології OTH при модернізації 
наявної транспортної мережі є актуальною задачею.  

Метою даної роботи є дослідження ефективності впровадження технологій SDH 
та OTH для модернізації транспортної мережі зв’язку Полтавської області. 

Технологія передачі високошвидкісних даних SDH використовується для зв'язку  
на великі відстані з використанням як фізичного середовища дротових, оптичних і 
радіоліній зв’язку. Дана технологія виконує в сучасних мережах роль адаптера між 
пакетними технологіями й оптикою. Комбінація оптичного шару і шару SDH утворює 
універсальне транспортне середовище, яке служить ефективним фундаментом для шарів, 
утворених технологіями з недостатньо розвиненими функціями передачі, в основному 
пакетними технологіями [1]. 

В даній роботі побудова транспортної мережі буде проведена на прикладі 
Полтавської області. Для цього спочатку були проведені наступні операції [2]: 

- визначено найбільші за чисельністю міста та селища міського типу Полтавської 
області. До уваги взято не тільки чисельний склад населення, а й промислові потужності 
населеного пункту та його району; 

- побудовано ситуаційний план Полтавської області з урахуванням розташування 
вузлів зв'язку; 

- прокладено трасу телекомунікаційної мережі по найкоротшим маршрутам, 
використовуючи для цього автомобільні та залізничні дороги. На рис. 1 показана 
архітектура телекомунікаційної мережі Полтавської області; 

- нанесено на план відстані між найближчими населеними пунктами та 
розраховано довжину кабельних ліній.  

 
Рисунок 1 – Архітектура телекомунікаційної мережі Полтавської області 

 
Проведений розрахунок кількості населення вибраних населених пунктів на 2024 

рік взявши за основу статистичні показники взяті з сайту міністерства статистики 
України за 2018 рік. Розраховано необхідну кількість каналів для забезпечення 
телефонного зв’язку між вибраними населеними пунктами [3]. 

Але по кабельній магістралі організують також канали інших видів зв'язку і 
транзитні канали. Тому наступним етапом було визначено кількість каналів для 
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забезпечення повноцінного обміну цифровою інформацією між населеними пунктами та 
проведено розрахунок кількості цифрових потоків для належного забезпечення обміну. 

Наступним питанням було визначення необхідного рівня STM [4]. Для цього 
застосовано мультиплексний план, що враховував трафік мережі з використанням двох 
схем захисту: 

- MS-SPRing/РП/1:1/2ОВ (захист мультиплексної секції з перемиканням на 2-х 
оптичних волокнах, при цьому використовується 50% ресурсів кільця для основного 
трафіку і 50% для резерву); 

- MS-SPRing/РОВ/1:1/4ОВ (захист мультиплексної секції з перемиканням на 4-х 
оптичних волокнах, при цьому використовується 100% ресурсів кільця для основного 
трафіку). 

В такому випадку вибір рівня STM для схеми із захистом MS-SPRing/РП/1:1/2ОВ 
здійснюється по сумі навантажень двох секцій на мультиплексному плані: 

( maxiN + maxjN ) < 63, ставимо STM-1, 

63 < ( maxiN + maxjN ) < 252, ставимо STM-4, 

252 < ( maxiN + maxjN )  < 1008, ставимо STM-16. 

Основу модернізованої мережі зв’язку складає волоконно-оптичне кільце, 
побудоване з використанням кабелю Одеського кабельного заводу типу ОКЛБг-4-
ДА(2,7)П-4*4Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-16/0. 

Для забезпечення передачі інформації з високим рівнем якості в системах SDH 
необхідно забезпечити синхронізацію мережних вузлів [5]. Процес декодування сигналу 
в мережі SDH і розподіл декодованих імпульсів по відповідних каналах у приймачі буде 
відбуватися правильно, якщо між прийнятою з лінії імпульсною послідовністю та 
імпульсами, які формуються генераторним обладнанням приймача є чітка відповідність 
по частоті та фазі. 

Мета синхронізації - одержати найкраще джерело синхронізації або генератор 
тактових імпульсів (таймер) для всіх вузлів заданого ділянки мережі. Побудовано  схеми 
розподілу джерел синхронізації і вказано статуси мережних вузлів при нормальному та 
аварійному режимі роботи. 

Наступним кроком розроблено мультиплексний план мережі ОТН та визначено 
максимальне навантаження на секції мережі DWDM в оптичних каналах. Розраховані 
параметри якості оптичних каналів DWDM довели можливість проведення модернізації 
мережі зв’язку запропонованим методом без застосування допоміжних лінійних 
підсилювачів [6].  В середовищі Optiwave Optisystem створена модель оптичного каналу 
між і отримані відповідні показники якості (Q-фактор, BER та побудована око-діаграма 
сигналу на виході приймача). 

Висновок. Результати проведених економічних розрахунків доцільності 
модернізації транспортної мережі та технічних розрахунків надійності даної мережі 
доводять, що застосування обладнання SDH та ущільнення ділянки мережі зв’язку з 
використанням технології OTH окуплять себе протягом 2 років. Це підтверджує 
доцільність проведення модернізації мережі зв'язку. 
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ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ВИКОРИСТАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ МЕРЕЖІ ЗВ'ЯЗКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 
 Анотація. Основною метою даної роботи є виконання аналізу кількох варіантів 
архітектури структурованої кабельної системи (СКС) та розглянуто основні принципи 
її побудови. За основу взята деревовидна топологія. Також було сформульовано основні 
вимоги до локальної мережі підприємства. Визначено вимоги та склад відповідної 
мережі зв’язку, її побудови та необхідного апаратного забезпечення.  
 

З розвитком світового технічного прогресу виникає необхідність підвищення 
продуктивності промислових підприємств. Підвищується важливість і рівень складності 
розв'язуваних ними завдань, а це напряму залежить від ефективного використання 
ресурсів корпоративної мережі, яка працює на базі розгорнутої СКС. 

Тому метод даної роботи є дослідження варіантів побудови структурованої мережі 
зв'язку підприємства. 

В основу будь-якої СКС покладено деревовидну топологію, яку іноді називають 
структурою ієрархічної зірки. Для успішного виконання поставлених завдань підпри-
ємство повинно мати корпоративну мережу зі стандартним набором апаратних ресурсів: 

1. Абонентські системи: комп'ютери (робочі станції або тонкі клієнти), периферія 
(принтери, сканери, пристрої вводу фото та відео інформації) та ін.; 

2. Серверні підсистеми: файловий сервер, термінальний сервер, сервер друку, 
сервер бази даних, веб-сервер, поштовий сервер, медіа-сервер (фото та відеоматеріали); 

3. Мережеве обладнання: мережеві адаптери, концентратори, мости, 
маршрутизатори та ін.; 

4. Комунікаційні канали: кабелі; з’єднувачі; пристрої передачі та приймання даних 
у бездротових технологіях. 

Побудова локальної мережі базується на використанні концепції структурованої 
кабельної системи (СКС). 

 Вузлами структури є комутаційне обладнання різного виду, яке звичайно 
встановлюється в технічних приміщеннях і з'єднується один з одним і з інформаційними 
розетками на робочих місцях електричними і оптичними кабелями. Стандарти не 
регламентують тип комутаційного обладнання, визначаючи тільки його параметри. Для 
монтажу і подальшої експлуатації комутаційного обладнання необхідні технічні 
приміщення. Усі кабелі, що входять у технічні приміщення, обов'язково заводяться на 
комутаційне обладнання, на якому здійснюються всі необхідні підключення і 
перемикання в процесі будівництва та поточної експлуатації кабельної системи. Це 
забезпечує гнучкість СКС, можливість легкої її переконфігурації та адаптації. 

Основою для застосування саме ієрархічної зіркоподібної топології є можливість 
її використання для підтримки роботи всіх основних мережевих додатків. Топологія 
розглянутого виду є тою платформою, яка забезпечує функціонування сучасних засобів 
передачі даних. Технічні приміщення, необхідні для побудови СКС та інформаційної 
системи підприємства, у цілому діляться на апаратні та кросові. 
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Апаратною називається технічне приміщення, у якому поряд з комутаційними 
пристроями СКС розташовується мережеве обладнання колективного користування 
(АТС, сервери, концентратори). Апаратні обладнаються фальшполами, системами 
пожежогасіння, кондиціювання і контролю доступу.  

Кросова є приміщенням, у якому розміщується комутаційне обладнання СКС, 
мережеве та інше допоміжне обладнання. Бажано її розміщення поблизу вертикальної 
стійки, наявність телефону і системи контролю доступу. При цьому рівень оснащення 
кросової обладнанням інженерного забезпечення її функціонування в цілому є більш 
низьким у порівнянні з апаратними. Кросові на практиці досить часто називають просто 
технічними (поверховими) приміщеннями. 

У самому загальному випадку СКС, згідно з міжнародним стандартом ISO/IEC 
11801 містить у собі три підсистеми: підсистема зовнішніх магістралей, підсистема 
внутрішніх магістралей та горизонтальна підсистема. Підсистема робочого місця 
забезпечує підключення мережного встаткування на робочих місцях. 

Типова схема СКС зображена на рис. 1, де в кросову зовнішніх магістралей (КЗМ) 
сходяться кабелі зовнішньої магістралі, підключають до неї окремі кросові будівель (КБ). 
У КБ заводяться внутрішні магістральні кабелі, підключають до них кросові поверхів 
(КП). До КП, в свою чергу, горизонтальними кабелями підключені розеткові модулі 
інформаційних розеток (ІР) робочих місць. В якості додаткових зв'язків, що збільшують 
гнучкість і живучість системи, допускається прокладка зовнішніх магістральних кабелів 
між КБ і внутрішніх магістральних кабелів - між КП. 

 
 

 Застосовуване для її реалізації устаткування цілком і повністю залежить від 
конкретного випадку. Вона не є частиною СКС і виходить за рамки дії діючих стандартів 
СКС. В даному варіанті проекту мережа займає п’ять поверхів будівлі.  
 Підводячи підсумки, можна зробити висновок про те, що поставлена в роботі 
задача аналізу варіантів побудови корпоративної мережі зв’язку підприємства виконана. 
Сформульовано вимоги до складу відповідної мережі зв’язку та виконана порівняльна 
характеристика варіантів її побудови. 
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СПОСОБИ СТВОРЕННЯ СТАНЦІЙНОГО ГЛИБИННОГО 
ОДНОСТЕРЖНЕВОГО ЗАЗЕМЛЮЮЧОГО ПРИСТРОЮ 

 
Анотація. В роботі проведені дослідження реалізації станційного глибинного 

одно стержневого заземлювача для двохшарової структури землі на базі електродів із 
стальної труби і сталевого стержня. Показано, що доцільність реалізації  заземлювача 
за допомогою обсадної труби або комплектів WTG потребує визначення їх економічної 
ефективності. 

  
Створення станційного глибинного заземлюючого пристрою виконується в два 

етапи: 
- визначення опору заземлювача з урухуванням геологічної структури землі; 
- вибір електродів та способу будівництва заземлювача. 
Опір глибинного одностерженного заземлювача, що починається від поверхні 

землі з двошаровою структурою, визначається при орієнтовних розрахунках за виразом 
[1]: 
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де R3 - опір заземлювача, Ом; Ki - коефіцієнт промерзання землі для різних 
кліматичних зон приймається в межах від 1,8 до 8,0; p1, p2 - питомий опір верхнього і 
нижнього шарів землі відповідно,Ом * м; h1 - глибина верхнього шару, м; l - довжина 
заземлювача, м; d - діаметр заземлювача, м. 

В реальних умовах земля має багатошапрову будову, але для практичних 
розрахунків досить уявити землю у вигляді двошарової структури. Для цього другий і 
шари, що лежать нижче поверхні грунту, згідно до [1], зводяться до еквівалентного шару 
за допомогою методу послідовного зведення від двох нижніх реальних шарів до 
однорідного еквівалентного, а потім від цього еквівалентного і подальшого реального до 
нового еквівалентного і т. д. 

Для сучасних цифрових систем передачи волоконно-оптичних ліній на  
регенераційних пунктах влаштовують електронне станційне захисне заземлення 1 - 4 Ом. 
Для виконання таких заземлень використовують багатоелектродні контури або глибинні 
заземлення. Для виконання багатоелектродного контуру заземлення потрібна велика 
площа і велика трудомісткість. Як правило глибинні заземлення влаштовуються з 
електродів із стальної труби або сталевого стержня. 

В даний роботі в якості прикладу, отримані значення опору станційного 
глибинного заземлення. В розрахунках прийнято: при p1 = 50 Ом * м, p2 = 80 Ом * м, h1 = 
0,7 м, та двох діаметрах електроду (трубчатого d = 100 мм та із сталевого стержня d =16 
мм) і різна довжина заземлювача від 1,5 м до 22,5 м. Результати розрахунків R3 наведено 
в табл. 1. 

Отримані результати показали, що для труби діаметром d = 100 мм виконання 
норми Rзн = 4 Ом можливе при довжинні електрода l = 22,5 м, а для стержня з діаметром 
d = 16 мм - при довжині l = 27 м. 

Як правило, будівництво глибинного заземлення виконується двома способами: 
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- за допомогою обсадної труби; 
- на основі комплектів типу WTG.  
Робота за першим способом виконується в такій послідовності: 
- бурильно-крановою установкою буриться свердловина діаметром 150 мм 

глибиною 10-15, але не більше 25 м; 
- в свердловину опускається сталева труба діаметром 100 мм або сталева смуга 

перетином 40×4 (рис.1) 
- свердловину засипають тонкодисперсною сумішшю з глини, солі, торфу, шлаку 

або коксової дрібниці. Тонкодисперсна суміш знижує питомий опір ґрунту. 
Роботи за другим способом виконуються за допомогою комплектів типу WTG за 

технологією GALMAR. При цьому використовують обміднені електроди діаметром 16 
мм. [2] 

Заземлення за цією технологією будується в такій послідовності: 
- за допомогою вібромолотка заглиблюють обміднений сталевий прут (електрод) 

діаметром 16 мм. Обидва кінці прута мають гвинтову різьбу;  
- наступний прут з’єднують з попереднім прутом, нагвинчуючи сполучну мідну 

муфту, та цю конструкцію заглиблюють далі у землю.  
Після заглиблення усіх електродів верхній кінець заземлювача з’єднують 

стрічкою із щитком заземлення. 
 

Таблиця 1 - Результати розрахунку опору глибинного заземлення виконаного із сталевої           
труби або сталевого електрода. 

Значення питомих опорів 
першого та другого шарів 

землі, Ом* м 

Довжина заземлювача, 
l*м 

Значення опору заземлювача, 
Rз, Ом, із електрода 

1  2   Трубчатого Стержневого 

  1,5 27,17 39,32 
  7,5 17,83 12,12 

50 80 15 5,28 6,80 
  22,5 3,78 4,54 
  24,0 - 4,31 
  25,5 - 4,10 
  27,0 - 3,91 

 
Висновок. В роботі приведенно дослідження способів створення станційного 

глибинного заземлення в землі із двохшарової структури на базі трубчатого або 
стержневого електроду із сталі.    

Отримані значення R3 на основі різних конструкцій електродів для вибраної 
структури ґрунту показали, що: 

- виконання норми станційного заземлення Rзн = 4 Ом можливе при довжині 
електрода l = 22,5 м із сталевої труби діаметром d = 100 мм, електрода l = 27 м із 
сталевого стержня (прутка) з діаметром d = 16 мм; 

- доцільність використання того чи іншого метода будівництвоа глибинного 
заземлення потребує визначення економічної ефективності і забезпечення R3 на основі 
собівартості його матеріалів, будівельних та монтажних робіт. 

Література 
1. Бондаренко О.В. Методичні вказівки до лабораторних робіт Модуль 3 / О.В. Бон-

даренко, М.М. Одінцов, І.М. Панюта //  ОНАЗ ім. О.С. Попова – 2008.- С. 29. 
2. Руководство по проектированию, строрительству и эксплуатации заземлений в 

установках  проводной связи и радиотрансляционных узлов.-М.: Связь,1971.-с.88. 
3. Гроднев И.И., Курбатов Н.Д. Линии святи. – М:Связь, 1980.- с.314-315. 
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АНАЛІЗ ЗАГРОЗ СИСТЕМАМ КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ НА БАЗІ 
БІОМЕТРИЧНИХ ІДЕНТИФІКАТОРІВ   

 
Анотація. У роботі аналізуються особливості процесу функціонування системи 

контролю доступу, які працюють на базі біометричних технологій. Проведена 
декомпозиція роботи системи контролю доступу, формалізовано які загрози їм 
властиві. 

 
Людство завжди прагнуло знайти рішення щодо проблеми забезпечення безпеки, 

як різних об’єктів, так і особистої. В сучасних умовах, рішення задачі щодо забезпечення 
високого рівня безпеки у комплексі можливо досягнути за рахунок використання систем 
контролю доступу. як особистої так і різних. Такі системи дозволяють вирішувати задачі 
із забезпечення безпеки у комплексі. Базовим процесом у цих системах є процес 
ідентифікації. Ідентифікація об'єкта – це його впізнання, ототожнення із ким-небудь 
(чим-небудь). Якщо ж говорити про область інформаційних технологій, то даний термін 
зазвичай означає встановлення особистості користувача [1]. Цей процес необхідний для 
того, щоб система змогла ухвалити рішення щодо надання користувачеві доступу до 
закритої інформації, до закритого об’єкту, тощо.  

Сьогодні існує декілька способів ідентифікації користувачів, а саме [1]: парольна 
ідентифікація; апаратна ідентифікація та біометрична ідентифікація. 

Парольна ідентифікація в якості ідентифікатора використовує пароль. Головна її 
перевага – відносна простота роботи такої системи ідентифікації. Надійність системи 
залежить від складності паролю та того як користувачі зберігають цій пароль. Якщо 
пароль занадто простий, наприклад 123456, то його досить легко підібрати. Складні 
паролі забезпечують високий рівень надійності, наприклад RtF&34_St@r$, але такі 
паролі складні для запам’ятовування тому користувачі їх записують, а отже пароль 
можна або вкрасти або загубити. Апаратна ідентифікація в якості ідентифікатора 
використовує спеціальний апаратний пристрій (ключ). Сьогодні, в якості ключа 
використовують USB пристрої. Апаратній ключ не можливо забути, але його можна 
загубити або його можуть вкрасти. Апаратна система ідентифікацій більш надійна, але й 
більш дорога ніж парольна. Біометрична ідентифікація лишена цих недоліків. 
Біометричні ідентифікатори, особисті природні ознаки людини, неможливо втратити чи 
забути, вони є більш стійки до підробки. Очевидно, що у сучасних умовах системи 
ідентифікації та контролю доступу доцільно створювати на базі біометричних 
технологій. Це дозволить отримати гнучке, надійне та масштабоване рішення. 
 Однак варто відзначити, що система біометричної ідентифікації це надійне та 
швидке рішення, але й воно має певні ризики. Для визначення можливих ризиків 
проведемо декомпозицію процесу функціонування системи біометричної ідентифікації. 
В загальному випадку система працює за наступним алгоритмом [1]: 

1. Користувач надає біометричний ідентифікатор; 
2. Зчитувач перетворює ідентифікатор на біометричний шаблон; 
3. Система перевіряє чи є запит на реєстрацію, якщо так, то вона додає шаблон у 

базу шаблонів системи (процес реєстрації); 
4. Якщо запиту на реєстрацію не було, то система розпочинає процес 

ідентифікації – відбувається пошук та порівняння шаблона з тим що зберігається у базі; 
5. Якщо шаблони співпадають відбувається ідентифікація, якщо ні то відмова. 
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У графічному вигляді декомпозиція процесу роботи системи ідентифікації наведено на 
рис. 1.  
 Очевидно, що загроза крадіжки або підробки безпосередньо біометричного 
ідентифікатору практично дорівнює нулю [2]. Але, система біометричної ідентифікації 
активно використовує інформаційні технології, які і є джерелом головних ризиків. 
Сьогодні усі атаки спрямовані не на біометричний ідентифікатор, а на саму систему [4]. 
Проаналізувавши процес функціонування системи біометричної ідентифікації відповідно 
до рекомендацій серії стандартів  ISO 27000 [3] виділити наступні типи атак: 

1. Атака на механізм авторизації. У звичайному режимі роботи система не 
виконує авторизації ані зчитувача ані сервера системи. Використовуючи це зловмисник 
має нагоду або підмінити зчитувач та надсилати на сервер фальшиві біометричні 
шаблони, або підмінити сервер і отримати копії легальних біометричних шаблонів. 

2. Атака на канал зв’язку. Якщо біометричні шаблоні передаються 
незахищеними каналами зв’язку без використання протоколів шифрування, зловмисник 
здійснює несанкціоноване підключення до каналу зв’язку і має можливість 
перехоплювати біометричні шаблони. 

Перетворення 
ідентифікатору на 

біометричний шаблон

Шаблон 
новий?

Відмова у ідентифікації 
(доступ заборонено)

Шаблоні 
співпадають?

Пошук та порівняння 
шаблону

Біометричний 
ідентифікатор

Користувач

Біометричний 
шаблон

Сервер системи

Зчитувач 
ідентифікаторів

Об'єкт захисту 

Запис шаблону у базу

Ідентифікація (надання 
доступу)

 
Рисунок 1 – Декомпозиція процесу функціонування системи ідентифікації 

 
3. Атаки на алгоритм роботи, більш відомі як атаки Hill-Climbing [4]. Атаки 

даного типу спрямовані на підбір цифрових хешів біометричних ознак. 
Для захисту від цих типів атак доцільно застосовувати алгоритми, механізми та 

методи, які були апробовані у інформаційних мережах та довели свою ефективність.  
Висновок.  В роботі було проведено детальний аналіз процесу функціонування 

системи біометричної ідентифікації, та формалізовано які властиві їй загрози, вказано які 
алгоритми та методи захисту можна задіяти для протидії цим загрозам.   
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ 
КОМЕРЦІЙНОГО ЗАКЛАДУ 

 
Анотація. Розглядається ефективність роботи мережі для комерційного 

підприємства, за допомогою теорії надійності до електроних мереж. Надійність 
системи. Розрахунок корисної пропускної здатності Fast Ethernet. Головні проблеми 
теорії надійності. 

Основний параметр обчислювальної мережі є надійність. Надійність - здатність 
правильно функціонувати впродовж довготривалого періоду часу. Ця властивість має три 
головні компоненти: готовність, надійність і зручності для обслуговування. Покращення 
надійності полягає в запобіганні несправностей, відмов і помилок за рахунок 
використання електронних схем і компонентів з високим ступенем інтеграції, зменшення 
рівня завад, спрощених режимів роботи схем, і також за рахунок покращання методів 
зборки устаткування.[1] Надійність вимірюється середнім часом між відмовами і 
частотою відмов. Надійність мереж як розподілених систем значною мірою визначається 
надійністю мережевих систем і комутаційного устаткування. Які забезпечують фактичне 
оптичне або електричне підключення окремих вузлів між собою. Покращення готовності 
припускає подавлення в певних межах впливу відмов і помилок на роботу системи за 
допомогою засобів контролю і коригування помилок, а також засобів поновлення 
циркуляції інформації в мережі після виявлення неполадки. Підвищення готовності є 
боротьбою за зниження часу простою системи. Параметром оцінюванням готовності є 
коефіцієнт готовності, який дорівнює частині часу перебування системи в дієздатному 
стані і може тлумачитися як ймовірність знаходження системи в роботоздатному стані. 
Коефіцієнт готовності вираховується як де відношення середнього часу роботи на 
відмову до суми цієї ж величини і середнього часу поновлення. Відмовостійкі системи - 
системи з високою готовністю[2]. Головним методом підвищення готовності є 
надлишковість, на основі якої здійснюються різноманітні варіанти відмовостійких 
архітектур. Обчислювальні мережі мають велику кількість елементів різноманітних 
типів, і для забезпечення відказостійкості необхідно надлишковість по кожному з 
основних елементів мережі. Якщо розглядати мережу лише як транспортну систему, то 
надлишковість мусить існувати для усіх магістральних маршрутів мережі, тобто 
маршрутів, що є загальними для великої кількості клієнтів мережі.Такі маршрути як 
правило маршрути в корпоративних серверів -Web-серверів, серверів баз даних, 
поштових серверів. Тому для організації відмовостійкої праці всі елементи мережі, через 
які минають такі маршрути, мусять бути зарезервовані: повинні бути резервні кабельні 
зв'язки, якими можна користуватися при відмові одного з головних кабелів,комунікаційні 
пристрої на магістральних шляхах мають або самі бути реалізовані відмовостійкої 
схемою з резервуванням всіх головних своїх компонентів або для кожного 
комунікаційного пристрою має бути резервний інший подібний пристрій[5]. 

Під надійністю системи розуміють здатність виконувати задані функції з заданим 
якістю протягом певного проміжку часу в певних умовах. Зміна стану системи, яке тягне 
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за собою втрату вказаної властивості, називається відмовою. Системи передачі 
відносяться відновлюваних систем, в яких відмови можна усувати .Одне з головних 
положень - теорії надійності є в тому, що відмови роздивляються в ній як випадкові 
події[4]. Інтервал часу від моменту включення системи до його першої відмови є 
випадковою величиною, яку називають  "час безвідмовної роботи". Інтегральна функція 
розподілу цієї випадкової величини, представляє собою ймовірність того, що час 
безвідмовної роботи буде менше t, позначається q (t) і має сенс ймовірності відмови на 
інтервалі 0 ... t. Імовірність протилежної події - безвідмовної роботи на цьому інтервалі - 
дорівнює  р(t) = 1 - q(t).     

Під час розрахунку пропускної здатності мережі,потрібно розрізняти корисну і 
повну пропускну здатність. Під корисною пропускною здатністю розуміється швидкість 
передачі інформації, об'єм якої завжди дещо менший інформації, що передається, так як 
кожен переданий кадр містить службову інформацію, яка гарантуватиме його правильну 
доставку адресату[6]. Розрахую теоретичну корисну пропускну здатність Fast Ethernet 
без урахування затримок сигналу в мережевому обладнанні. Різниця корисної пропускної 
здатності від повної пропускної здатності залежить від довжини кадру. Оскільки як 
частка службової інформації завжди одна і та сама, то, чим менше загальний розмір 
кадру, тим вище "накладні витрати". Службова інформація в кадрах Ethernet 
становить 18 байт (без стартового байта), а розмір поля даних кадру змінюється від 46 до 
1500 байт. Розмір кадру змінюється від 46 + 18 = 64 байт до 1500 + 18 = 1518 байт. Тому 
для кадру мінімальної довжини корисна інформація становить всього лише 46/64 = 0,72 
від загальної переданої інформації, а для кадру максимальної довжини -1500 / 1518 = 0,99 
від загальної інформації. Щоб розрахувати корисну пропускну здатність мережі для 
кадрів максимального і мінімального розміру, необхідно врахувати різну частоту 
проходження кадрів. Звичайно, що, чим менше розмір кадрів, тим більше таких кадрів 
буде проходити по мережі за одиницю часу, переносячи з собою велику кількість 
службової інформації. Так, для передавання кадру мінімального розміру, який має 
довжину 72 байта, або 576 біт, буде потрібно час, рівне 576 bt, а якщо урахувати 
міжкадровий інтервал в 96 bt, то одержимо, що період проходження кадрів становить 
672 bt. При швидкості передачі в 100 Мбіт / с це відповідає часу 6,72 мкс. Тоді частота 
проходження кадрів, тобто кількість кадрів, що проходять по мережі за 1 секунду, буду 
1 / 6,72 мкс = 148 810 кадр / с. При передачі кадру максимального розміру, який має 
довжину 1526 байт або 12 208 біт, період проходження становить 12 208 bt + 96 bt = 
= 12 304 bt, а частота кадрів при швидкості передачі 100 Мбіт / с складе 1 / 123,04 мкс = 
= 8127 кадр / с. Знаючи частоту проходження кадрів f і розмір корисної інформації VП в 
байтах, яку переносять кожним кадром, нескладно розрахувати корисну пропускну 
здатність мережі: ПП (бит/с)=VН * 8 * f. Для кадру мінімальної довжини (46 байт) 
теоретична корисна пропускна здатність дорівнює ППТ 1 = 148 810 кадр / с = 
= 54,76 Мбіт/с, що складає лише трохи більше половини від загальної максимальної 
пропускної здатності мережі. Для кадру максимального розміру (1500 байт) корисна 
пропускна здатність мережі дорівнює ППТ 2 = 8127 кадр / с = 97,52 Мбіт / с. Таким 
чином, в мережі Fast Ethernet корисна пропускна здатність може змінюватися залежно від 
розміру переданих кадрів від 54,76 до 97,52 Мбіт / с. 

Висновки. Основними проблемами теорії надійності є синтез та аналіз надійності. 
Аналіз має на увазі - обчислити кількісні показники надійності існуючої або 
прогнозованої системи з метою визначення її відповідності вимогам. Мета надійного 
синтезу - забезпечити необхідний рівень надійності. Підґрунтям надійності усіх 
корпоративних мереж є надійність мереж зв'язку, забезпечення високим рівнем 
надійності більше не є самоціллю, а є засобом для отримання максимальної ефективності 
мережі. Показник продуктивності визначається багатьма чинниками, включно: 
структура, призначення, рівень надійності елементів,розмір втрати, викликаних втратою 
запиту на обслуговування, використовуваними алгоритмами управління, ціна, умови 
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експлуатації .Оптимальний рівень надійності  визначається на етапі проектування 
системи вищого порядку, до якої надійність мереж зв’язку включається як підсистема. 
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ 
ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧІ 

 
Анотація. Розглядаються методи підвищення пропускної здатності ВОСП такі, 

як мультиплексування декількох мод в одному каналі, багаторівневі формати модуляції з 
великими швидкостями та підтримка каналів з гнучкою сіткою. Використання 
багаторівневих форматів модуляції, поляризаційного мультиплексування і супер 
каналів та інші методи. 

 
Стосовно майбутніх ВОСП розглядаються різні методи підвищення пропускної 

здатності [1-4]. 
Один з основних трендів в підвищенні ефективності використання волоконно-

оптичних ліній це мультиплексування безлічі мод в один волоконний світловод, 
управління безліччю мод з множинним введенням і виведенням. Окремі моди 
створюються передавачами і направляються в пристрої модового мультиплексування 
(Рис.1), [1]  де об'єднуються незалежно від частоти, але строго по поляризації (X-pol,  
Y-pol). 

Модовий демультиплексор розділяє моди на приймальній стороні і направляє їх 
до відповідних приймачів. При побудові систем передачі з протяжним лінійним трактом 
можливе застосування оптичних підсилювачів, що підтримують рівні потужності мод в 
межах допустимих норм. 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
Рисунок 1 -  Структура системи передачі MDM 
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Відомі типові формати по реалізації експериментальних оптичних супер каналів 
мають два різновиди: оптичний OFDM формат; формат WDM з фільтрами Найквисту. 
Перший має одне джерело оптичних піднесучих для супер каналу [1, 4]. 

Застосування OFDM передбачає підтримку значення символьного відношення  
B / Δf = 1, де В – швидкість передачі, а Δf – ширина окремої смуги частот. Таке рішення 
знижує взаємні впливи між окремими каналами, але вимагає використання єдиного 
джерела випромінювання для всієї сітки під несучих. При цьому формується спектр 
супер каналу OFDM більш вузький, аніж  спектр каналу при WDM [3]. Кожне з рішень 
по супер каналам з OFDM може мати свої спектральні характеристики, обумовлені 
форматом модуляції. Поєднання OFDM і гнучкого формування супер каналів в діапазоні 
200 Гбіт / с - 1,5 Тбіт / с передбачає розвиток технології «гнучкою сітки» які мають назви 
flex grid (FG) OFDM, або variable bandwidth (VB) OFDM. При цьому окрему проблему 
складає спектральна фільтрація сигналів з близькими під несучими (Рис. 2), оскільки 
спектри частково перекриваються [4]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Спектральні функції модульованого OFDM 
 
Досягнення терабітних швидкостей передачі можливо в стандартних одномодових 

волокнах при комплексному застосуванні багаторівневих форматів модуляції PDM-m-
QAM і форматів супер каналів виду OFDM і WDM з під несучими. При цьому 
використання квадратурно-амплітудної модуляції вище QAM-4 стримується тим, що у 
ВОСП з великою смугою частот (порядку 200 ТГц) сигнали у часовому просторі суттєво 
деформуються за рахунок дисперсійних явищ [2].  

Для досягнення петабітних швидкостей простим рішенням може бути передача 
окремих потоків інформації в різних оптичних волокнах. Для мінімізації діаметрів 
модулів оптичного кабелю, а також і самого кабелю принципово можливе використання 
оптичних волокон типу MCF з декількома серцевинами – від двох до декількох десятків 
(Рис. 3 [1]). 

 
Рисунок 3 – структура волокна з 7-ма серцевинами і графік розподілу коефіцієнта 

заломлення 
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Виходом на нові рішення по підвищенню швидкості передачі в оптичних каналах 
стало застосування двох і більшого числа оптичних частот, у кожному каналі, 
розташованих по спектру ближче, ніж в стандартних сітках 12.5, 25, 50, 100 ГГц [5]. Але 
подальший розподіл сітки частот потребує підвищення спектральної ефективності 
передачі в окремих каналах. 

Окрему групу методів підвищення пропускної здатності ВОСП складають різні 
сигнальні методи. Конкретно, подальша робота буде націлена на дослідження методів 
передачі оптичних сигналів алфавітними послідовностями [2, 3]: 

                 ,)cos(),()(,)exp()()( ,,0 mdLmmmmm tAtUtjtUtu   

                              MmLmmmLm ,...,2,1,,...,, ,2,1,,                                     

де )(tU m  – низькочастотна складова сигналу (НЧС); 0  – центральна  частота спектра 

випромінювання  лазера; mA  – амплітудна функція НЧС; Lm,  – вектор параметрів; 

md ,  – піднесуча частота; M – загальна кількість різних параметрів сигналу. 

Висновки. Головний висновок полягає в тому, що можливості подальшого 
підвищення пропускної здатності ВОСП на даний час не вичерпані. Виконаний аналіз 
літературних джерел дає можливість визначити основні напрямки в розвитку ВОСП за 
критерієм максимума швидкості передачі: 

- використання нових типів кабелю з мінімальним загасанням та мінімальною 
дисперсією; 

- використання конструкцій оптичних волокон з багатьма серцевинами; 
- використання пасивних та активних методів компенсації дисперсії; 
- підвищення спектральної ефективності вузько смугових каналів ВОСП за 

рахунок поляризаційного розділення каналів та використання квадратурно-амплітудної 
модуляції.   

Перехід до багаторівневих форматів передачі інформаційних даних (понад 4 
амплітудно-фазових позицій), супер каналів на основі OFDM, з поляризаційним 
мультиплексуванням  дозволяє отримати швидкості передачі на хвилі оптичного каналу 
або до 1Тбіт / с і більше. 

 Поєднання багатомодових волокон, багатопозиційних форматів, декількох мод і 
OFDM можуть дозволити отримати гарантовані швидкості передачі до Пбіт / с і 
розглядати перспективи на ексабітні (Ебіт / с) швидкості. 

Однак, не всі ці рішення можуть бути з однаковою ефективністю використані для 
розвитку опорних мереж національних операторів. Наприклад, застосування 
перспективних видів кабелю потребує перебудови існуючих ВОСП, що викличе дуже 
великі затрати. 

З нашої точки зору найбільш перспективними методами підвищення пропускної 
здатності даного класу ВОСП можуть бути сигнальні методи. 
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ОЦІНКА МАГНІТНОГО ВПЛИВУ ЛЕП НА МЕТАЛЕВІ ПОКРИВИ ОПТИЧНОГО 
КАБЕЛЮ 

 
Анотація. Найбільш поширеними джерелами зовнішніх електромагнітних впливів 

на оптичні кабелі (ОК) є лінії електропередачі (ЛЕП), атмосферна електрика, 
контактні мережі електрифікованих залізниць, радіостанції. Для діючих та 
проектованих магістралей волоконно-оптичних ліній зв’язку (ВОЛЗ) необхідно 
передбачати засоби захисту від небезпечних впливів. В даній роботі проводиться 
дослідження умов впливу ЛЕП на підземні ВОЛЗ в місці скісного перетину, а також 
визначення таких ширини та довжини зближення, при яких виконується 
взаємокомпенсація наведеної електрорушійної сили на броні оптичного кабелю (ОК) до 
та після точки перетину.  

 
Зближення високовольтних ліній і ліній зв’язку, в загальному випадку, містять як 

перетини, так і паралельне проходження. Ділянки зближення, на яких ширина зближення 
змінюється не більше ніж на 10 % враховуються паралельними [1].  

Допустима повздовжня електрорушійна сила (ЕРС) на металевій оболонці ОК 
нормується в аварійному та нормальному режимах роботи ЛЕП. Найбільшу небезпеку 
враження електричним струмом обслуговуючого персоналу і пробиття ізоляції металевої 
оболонки оптичного кабелю представляє випадок заземлення одного кінця проводу 
зв’язку. Тоді на протилежному кінці проводу зв’язку буде напруга рівна повній 
індукованій ЕРС [2]. 

Особливий інтерес становить місце перетину ЛЕП та ВОЛЗ. Згідно нормативних 
документів такий перетин повинен бути перпендикулярним задля відсутності 
електромагнітних впливів на цю ділянку зближення.  

Основною метою даної роботи є дослідження скісного перетину ВОЛЗ з ЛЕП та 
розрахунок та дослідження таких умов перетину, при якому вплив на кабель зв’язку буде 
мінімальним або зведено до нуля. 

В даній роботі виконуються розрахунок небезпечного впливу трьохфазної 
високовольтної лінії електропередач напругою 110 кВ шляхом визначення поздовжньої 
наведеної ЕРС на броні кабелю. Схема перетину траси кабелю і ЛЕП показані на рис. 1. 

Розрахунок величини ЕРС виконується за формулою [1, 2, 3]: 

н
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n

A і i
i

E М l I


  ,                                              (1) 

де 2 f   – кругова частота впливаючого струму, при 50f  Гц; 

нI  – робочий струм ЛЕП, А; 

Мі – модуль коефіцієнта взаімоіндуктивності між однопровідними   ланцюгами 
ЛЕП і ЛЗ при частоті 50f   Гц на кілометричній ділянки зближення, Гн/км [1]; 
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lі – довжина і-й ділянки зближення, км. Величину коефіцієнта взаємної 
індуктивності Мі визначаємо за допомогою номограми Михайлова, приймаючи питомий 
опір землі в точці зближення рівним гρ = 40 Омꞏм. 

ОК

ЛЕП
а2

а1
l1

l2
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Рисунок 1 – Схема зближення кабельної лінії та ЛЕП 

 
Модуль коефіцієнтів взаємоіндукції М(1-А)і на частоті 50 Гц для кожної і-й ділянки 

знаходимо по номограмі  в залежності від провідності ґрунту г
г

1
σ

ρ
  і еквівалентної 

ширини зближення ВОЛЗ та ЛЕП [3]. 
Для взаємної компенсації ЕРС до та після точки перетину повинні дорівнювати 

одна одній, та будуть мати різні знаки. Для визначення умов їх рівності за модулем 
необхідно підібрати такі а2 та l2, при яких вплив на скісних ділянках буде 
взаємовиключними, тобто сума ЕРС на цих ділянках дорівнюватиме 0. 

Результати розрахунку повздовжньої електрорушійної сили зведені до табл. 1. 
 
Таблиця 1 – Результати розрахунку повздовжньої ЕРС до та після точки перетину 

ВОЛЗ та ЛЕП 

Ширина 
зближення 

Довжина 
зближення 

Довжина 
зближення 

ЕРС до точки 
перетину 

ЕРС після точки 
перетину 

а1,м а2,м l1, км l2, км Е, В Е, В 

450 150 1 1,2 278,8 -278,8 

350 250 1,5 0,9 317,9 -317,9 

550 350 0,8 0,6 76,4 -76,4 
200 350 2 2,2 281,3 -281,3 

 
Згідно розрахунків та даних табл. 1 видно, що вплив на ОК ВОЛЗ з такими 

параметрами ділянок зближення до і після перетину ЛЕП  буде дорівнювати нулю, тому 
що, таким чином, компенсується наводки ЕРС на цих косих ділянках.   

 
Висновки  
1. В даній роботі було досліджено небезпечний магнітний вплив ЛЕП шляхом 

визначення повздовжньої ЕРС на металевій оболонці оптичного кабелю ВОЛЗ на косих 
ділянках перетину. 

2. В результаті розрахунків було виявлено, що на цих косих ділянках вплив ЛЕП 
на металеві елементи оптичного кабелю може дорівнювати нулю, якщо підібрати такі 
ширини та довжини ділянок зближення, на яких наведена ЕРС буде рівна по модулю та 
протилежна за знаком. 
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3.Таким чином дані розрахунки дозволяють організовувати перетини ЛЕП та 
ВОЛЗ не тільки перпендикулярно, а й під скісним кутом, при якому вплив буде 
взаємокомпенсованим і дорівнювати нулю. 
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ЗАСОБИ  ПІДВИЩЕННЯ  ЕФЕКТИВНОСТІ БЕЗПРОВОДОВИХ МЕРЕЖ  
 
Анотація.  Підвищення ефективності безпроводових  мереж є актуальним. тому 

що вони широко використовуються. Підвищити їх ефективність  можливо за рахунок   
більш ефективного використовування частотного спектру. Проведено порівняльний 
аналіз методів підвищення ефективності використання частотного спектру, які 
можливо застосувати для  підвищення  ефективності систем безпроводового доступу. 
 

Сьогодні важко уявити корпорацію, яка би не використовувала або не планувала 
використовувати, безпроводові технології в своїй локальній мережі. Це все пов’язано 
з тим, що безпроводова мережа надає багато переваг своїм користувачам і, найголовніше, 
- дає змогу бути конкурентно-спроміжними на ринку бізнесу.  

Безпроводова мережа доступу — це тип комп'ютерної мережі, яка використовує  
з'єднання без проводів  для передачі даних й підключення до мережевих вузлів.  Головна 
мета безпроводових мереж виражається у забезпеченні на певній території 
високошвидкісного локального доступу до сервісів і даних, обмін інформацією між 
користувачами, що знаходяться в межах цієї території.  

 Побудова безпроводової  мережі (Wi-Fi) передачі даних на сьогодні є важливою 
за рахунок маси переваг. Серед основних переваг даної технології найбільш привабливі 
такі[1]: 

- низька вартість обладнання; 
- гнучкість застосування обладнання; 
- висока швидкість передавання даних. 
Безпроводові  мережі зазвичай класифікують за їх радіусом дії: 
-безпроводові персональні мережі (WPAN — Wireless Personal Area 

Networks):  Bluetooth. 
- безпроводові локальні мережі (WLAN — Wireless Local Area Networks): Wi-Fi. 
- безпроводові мережі масштабу міста (WMAN —  Metropolitan Area Networks): 

 WiMAX. 
Безпроводові глобальні мережі (WWAN — глобальна мережа): 

CSD, GPRS, EDGE, EV-DO, HSPA, LTE. 
На сьогоднішній день спеціалісти виділяють найбільш актуальні недоліки 

безпровідової  мережі [3]: 
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a) в порівнянні з кабельними мережами безпровідні мережі характеризуються 
низькою швидкістю передачі даних; 

б) мережі мають високу уразливість через загрозу інформаційної безпеки;  
в) не достатня велика зона покриття мережі, через різні перешкоди на шляху 

поширення сигналу; 
г) мережі створюють перешкоду іншим мережам передачі інформації.  
Для  усунення цих недоліків було досліджено можливості підвищення 

ефективності безпроводових  мереж. Безпроводові мережі стандарту IEEE 802.11 
сьогодні швидко розвиваються, з’являються нові методи та технології для реалізації та 
усунення складностей, зв’язаних з недоліками безпроводових мереж. Одним з методів 
підвищення якості та ефективності мережі є технологія Mesh-систем. Слово «Mesh» 
перекладається як «осередок мережі». Усі модулі в цій системі рівні, вони працюють без 
головного пристрою, це дозволяє значно збільшити радіус дії безпровідної мережі. Mesh-
системи, при побудові мережі, утворюють єдину безшовну мережу з великою  швидкістю 
та стабільним інтернет-з’єднанням. 

Також використовуються технологія збільшення кількості потоків, за допомоги 
технології MU-MIMO, яка дозволяє одночасно передавати кілька незалежних потоків 
даних різним користувачам. Можна або збільшувати загальну швидкість передачі, або 
підвищувати стійкість каналу. MIMO використовується і в LTE, і в Wi-Fi, але в масових 
моделях кількість 
потоків не перевищує двох. 

Інший напрям робіт пов'язаний з підвищенням ефективності використання каналів 
за рахунок оптимальної обробки потоків даних, переданих як від асиметричних, так і від 
інтерактивних джерел інформації.  

Виходячи з передумов, наведених вище, необхідно виділити ті перспективні 
методи, на принципах яких доцільно підвищувати  ефективність системи безпроводового 
доступу. 

На мою думку, технологія MIMO в останнє десятиліття є одним з найбільш 
актуальних способів збільшення пропускної здатності та ємності безпроводових систем 
зв'язку, ця технологія знаходить застосування майже в усіх системах безпроводової 
передачі даних, потенціал її не вичерпано. Вже розробляються нові варіанти 
налаштування антен, до 64х64 MIMO. Це в майбутньому дозволить зробити найбільші 
швидкості для передачі даних, ємності мережі та спектральної ефективності. 
Розширивши частотний діапазон, можна порівняно недорого і легко збільшити 
швидкість роботи мережі. При цьому навантаження на процесор не так збільшиться. За 
правильною реалізацією - канали по 40 МГц можуть дати більш, ніж в декілька разів 
якісну пропускну здатність, ніж два канали старих стандартів 802.11 . Додавши до цього 
MIMO можна створити потужні і недорогі системи з високою швидкістю передавання. 

Треба відзначити, що дослідження можливостей підвищення ефективності 
безпроводових  мереж, на сьогодні є однією з найголовніших тем розвитку і 
вдосконалення  технологій останніх десятиліть. 

 
Література 
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2. http://izron.ru 
3. https://studfiles.net/preview/8101913/ 
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ БІОМЕТРИЧНОЇ 
ІДЕНТИФІКАЦІЇ  

 
Анотація. У роботі аналізуються особливості функціонування системи 

біометричної ідентифікації з метою визначення їх слабких міст.  
 
Людина щоденно використовує десятки різних мережевих сервісів, які 

потребують чіткої та однозначної ідентифікації особи, а це означає, що питання 
ідентифікації особи є досить актуальним. Сучасні системи ідентифікації та контролю 
доступу для ідентифікації особи можуть застосовувати різні типи ідентифікаторів – 
паролі, апаратні ключі, магнітні картки тощо. Відомим недоліком таких систем 
ідентифікації є те, що такі ідентифікатори можна загубити (у випадку магнітних карток, 
апаратних ключів) або забути (у випадку з паролем). Для рішення цієї проблеми, в 
останні роки, в якості ідентифікаторів було запропоновано використовувати біометричні 
ознаки людини. В якості ідентифікаторів виступають унікальні статичні або динамічні 
ознаки, які властиві людині – відбитки пальців, голос, геометрію ока, тощо [1, 2]. Дійсно, 
такі ідентифікатори не можливо загубити чи забути, їх не можливо підробити.  
Ефективність системи біометричної ідентифікації оцінюють за наступними базовими 
характеристиками[1, 2]:  

 Час ідентифікації – визначається як інтервал часу від моменту надання 
біометричного ідентифікатору і до моменту надання доступу чи відмові у доступі; 

 Помилка першого роду FRR (False Reject Rate) – показує відсоток помилкових 
відмов у ідентифікації зареєстрованого користувача; 

 Помилка другого роду FAR (False Accept Rate) – показує відсоток помилкових 
ідентифікації, тобто коли система надала доступу не зареєстрованому користувачу. 

В загальному випадку система біометричної ідентифікації має мережеву 
структуру (рис. 1) та містить такі елементи як: зчитувач біометричного ідентифікатору, 
контролер системи, сервер системи [1-3]. 
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Рисунок 1 – Загальна архітектура системи біометричної ідентифікації 

 
В рамках системи відбувається взаємодія користувача з сервером системи, на рис. 

2 наведено діаграму процесу ідентифікації в системі. З діаграми дій видно, що 
біометричний ідентифікатор з самого початку перетворюється у цифровий формат (тобто 
у послідовність 0 та 1). Для того, щоб обійти систему достатньо на етапі формування 
цифрового формату ідентифікатору підмінити його – в базу сервера буде записано 
підроблений формат цифрового ідентифікатору. Зазначена ситуація відома як атака на 
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біометричний зчитувач [4] – зловмисник отримує несанкціонований доступу до 
зчитувача та здійснює заміну цифрової форми біометричного ідентифікатору. 

 
Рисунок 2 – Діаграма дії у рамках процесу ідентифікації 

 
В якості протидії цій загрозі доцільно застосувати класичний механізм захисту – 

авторизацію клієнтського пристрою, тобто сервер авторизує зчитувач. На рис. 3 наведено 
діаграму процесу ідентифікації з авторизацією зчитувачів. 

Авторизація зчитувачів біометричних ознак значно підвищує надійність системи 
ідентифікації, але разом з цим й збільшує час виконання самого процесу ідентифікації. 

Висновок. В роботі проаналізовано особливості функціонування систем 
біометричної ідентифікації, визначено слабке місце у алгоритмі їх роботи, запропоновано 
спосіб нейтралізації цього слабкого місця. 
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Рисунок 3 – Діаграма дії у рамках процесу ідентифікації з авторизацією зчитувачів 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 
ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО ТИПУ 

 
Анотація. В роботі проведено аналіз та моніторинг сучасних методів 

підвищення ефективності інформаційної інфраструктури підприємства готельного 
типу. Проведений аналіз ринку технічного обладнання. У підсумку був визначений 
оптимальний варіант, шляхом виконання якого вдасться значно підвищити 
ефективність інформаційної інфраструктури готелю. 

 
Інформаційні технології актуальні на сьогоднішній день всюди, зокрема вони 

грають вирішальну роль в забезпеченні максимальної ефективності і покращення якості 
послуг в сфері готельного бізнесу. Функціонування сучасного готелю, особливо якщо він 
належить до класу люкс, неможливо без систем фронт-офісу, які забезпечують взаємодію 
з клієнтами; бек-офісу, що обслуговують бізнес-процеси в готелі, а також додатків для 
надання в номерах розважальних і комунікаційних сервісів. 

Мета даної роботи полягає в тому, щоб шляхом досліджень, аналізу та 
моніторингу ринку, знайти найкращий варіант підвищення ефективності інформаційної 
інфраструктури підприємства готельного типу.  

1. Інформаційно-технологічний  комплекс 
Керівництво готелів повинно піклуватися про забезпечення функціонування 

інформаційного комплексу на рівні найсучасніших вимог, своєчасно впроваджувати нові 
технології та програми. Особливо це відноситься до обслуговування клієнтів, що 
знаходяться в ділових поїздках. Кожен такий гість – це особлива цінність для готелів, 
оскільки компанії в пошуках можливостей для оптимізації бізнес-процесів прагнуть 
всіляко обмежувати поїдки співробітників. Щоб завоювати довіру клієнтів цієї категоріі, 
їм потрібно надавати найкращі умови для роботи і відпочинку. Перш за все необхідні 
першокласні комунікаційні сервіси та високошвидкісний доступ до Інтернету, бажано 
також впроваджувати «Безшовний роумінг» - це система, яка надає клієнту можливість 
переміщатись готелем без обривів зв’язку. Комунікаційні сервіси останнім часом важливі 
і для іншої категорії постояльців, які подорожують для задоволення, а не по робочих 
справах. Це пов’язано зі зростанням онлайнової активності і передбачає інтенсивне 
спілкування з іншими людьми використовуючи різноманітні гаджети, від телефону до 
ноутбуків і персональних комп’ютерів. Для готелю вкрай важливо, щоб під час 
перебування в ньому гості відчували себе максимально комфортно, а їх дозвілля було 
різноманітним і цікавим. І інформаційна структура грає в цьому дуже важливу роль. Щоб 
забезпечити все це, в готелі повинні бути системи диспетчеризації і моніторингу 
інженерних служб будівлі, безпеки з відеоспостереженням і контролем доступу, ефірно-
кабельне телебачення з широким вибором каналів та фільмів, ігор, інформаційних і 
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розважальних сервісів, що надаються за запитом. Можливі ще більш специфічні сфери 
застосування інформаційних технологій в готелях. В дослідженні про вплив IT на 
готельний бізнес, що проводився компанією “Hilton Hotel Corporation”, відзначається 
ефективність впровадження системи CRM. В такий системі накопичуються дані про 
постійних клієнтів і використовуються для надання персоналізованого готельного 
сервісу, впровадження такої системи дозволяє істотно збільшити частку надходжень від 
«особливо цінних гостей» [1]. 

Також важливо впровадження в готелях систем автоматизації «Розумний готель». 
Ця система надає можливість: 

1. Керування доступом. Це більше, ніж просто картка для замку. Сюди можна 
віднести дзвінок, управління електроенергією в номері через картоприймач, а також 
сигналізація персоналу готеля при необхідності прибирання. 

2. Система орієнтації за допомогою універсальних покажчиків. Електрофурнітура 
з підказками для орієнтації гостей готелю. 

3. Мультімедійні системи. Окремі мультимедійні компоненти можна знайти як в 
номері, так і в конференц-залі, які давно стали речами повсякденного використання і 
одночасно підвищують статус готелю. 

4. Керування кліматом. Система грамотно поєднує роботу кондиціонерів, 
опалення, теплих підлог і перевіряє чи не відкриті вікна, для досягнення максимальної 
енергоефективності. 

5. Керування освітленням. Використання датчиків для управління, що дозволяють 
відключати невикористовувані групи освітлення для економії. 

6. Кімнатний контролер. Так званий пристрій «все в одному», який дозволяє 
управляти всіма системами в номері: освітленням, опаленням, шторами і при 
необхідності надає можливість зв’язатись з персоналом готелю. 

7. Диспетчеризація готелю. Центролізована система управління і диспетчеризації 
(ВМS) дозволяє домогтись економії за рахунок оптимального використання ресурсів і 
контролювати безпеку готелю, інтегруючи туди всі системи, глобально керуючи ними, 
крім управління номерами гостями локально [2]. 

2. Вимоги до систем і компонентів 
Інформаційне та комунікаційне господарство сучасного готелю – це комплекс, що 

складається з різноманітних систем. Щоб зв’язати їх воєдино, потрібна інформаційна 
інфраструктура, якість і продуктивність якої забезпечать оптимальне протікання бізнес-
процесів і ефективність надання послуг клієнтів. Особливі вимоги висуваються до 
зовнішнього вигляду розеток, що встановлюються в готелях, оскільки для таких об’єктів 
принциповим є дотримання дизайнерських рішень в інтер’єрі, ці загальноприйняті для 
всього світу вимоги зафіксовані в українських нормативних документах. Необхідність 
гармонійно вписати в інтер’єр електричні вироби є визначальною при виборі такого роду 
виробів. 

3. Аналіз та моніторинг ринку технічного обладнання 
Здійснивши аналіз ринку технічного обладнання, визначили список головних 

компаній-розробників технічного обладнання для готелів. 
Компанія «Motorola Solutions»- один з світових лідерів в області бездротових 

систем зв'язку, будь то обладнання радіозв'язку, системи побудови Wi-Fi мереж (WLAN) 
або рішення для розгортання мереж бездротового широкосмугового доступу (ШСД). 

Лінійка точок доступу Wi-Fi від компанії Motorola надає можливість створення 
найбільш гнучкою і економічно вигідною бездротової мережі, а також дозволяє 
проектувати як невеликі WLAN мережі, що складаються з однієї або декількох точок 
доступу, так і масштабні WLAN мережі, що складаються з безлічі бездротових елементів 
мережі, які управляються централізовано за допомогою контролера точок доступу 
Motorola серії RFS. 
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Компанія забезпечує доступ до всіх переваг технології 802.11n. Розподілена 
архітектура забезпечує підтримку QoS, безпеку і мобільність точок доступу, що гарантує 
ефективну маршрутизацію і високу надійність мережі. Це означає, що бездротової 
контролер більш не є критичним елементом, додатки працюють без затримок, а відеоряд 
передається без спотворень. 

«Cisco Systems» - транснаціональна високотехнологічна компанія, розробляє 
повний спектр мережевого обладнання. На сьогоднішній день Cisco Systems є одним з 
лідерів по виробництву мережевого устаткування.  

Технологія Cisco CleanAir вирішує проблему перешкод за допомогою 
запатентованої інтегральної схеми CleanAir ASIC, яка входить до складу точки доступу і 
використовує «розумні» функції системного рівня для розпізнавання, класифікації, 
локалізації та ліквідації ефірних перешкод. 

CleanAir - рішення, яке повністю вирішує проблему перешкод при доставці 
інформації по бездротових мережах. CleanAir точно визначає, класифікує і локалізує 
більше 20 унікальних джерел перешкод, включаючи бездротові телефони, відеокамери, 
мікрохвильові печі і пристрої Bluetooth, і все це робиться без шкоди для передачі 
користувальницького трафіку. 

CleanAir володіє наступними характеристиками: 
- інтуїтивно зрозумілий індекс стану бездротового каналу (Air Quality Index), 

дозволяє точно оцінити величину впливу перешкод, що впливають на будь-яку точку 
доступу або географічну точку; 

- можливість самовідновлення, автоматичної оптимізації бездротової мережі за 
рахунок керування радіоресурсами і підвищення надійності бездротового каналу без 
втручання ІТ-фахівців; 

- кореляція перешкод, які виявляються одночасно декількома точками доступу, 
щоб уникнути дублювання подій, що створюються одним джерелом перешкод. 

«Ubiquiti Networks»  
Обладнання, яке розробляє фірма «Ubiquiti Networks», дозволяє реалізувати в 

готелі систему контролю інтернет-підключень і істотно розширити можливості 
управління інтернет-доступом. 

За допомогою недорогих точок доступу професіонального рівня від 
американского розробника «Ubiquiti»  можна зробити покриття Wi-Fi без мертвих зон на 
весь готель. 

Точки доступу Wi-Fi «Ubiquiti» можуть працювати без проблем в найжорсткіших 
умовах та здатні: 

-забезпечувати стовідсоткове та якісне радіопокриття всієї будівлі; 
-підтримувати велику кількість підключень (при цьому не виснути, не 

відключатись, не перегріватись); 
-однаково розділяти пропускну спроможність між всіма користувачами та не 

давати нікому з них займати весь інтернет-канал; 
-зберігати працездатність при зовнішніх  негативних впливах.  
Проаналізувавши усі головні компанії-розробники Wi-fi обладнання, у висновку 

було обрано «Ubiquiti UniFi Networks». Цей вибір обумовлений відмінним показником у 
критерії ціна-якість, надійністю та легкістю в обслуговуванні [4]. 

Висновок. У даній роботі я провів аналіз та моніторинг сучасних методів 
підвищення ефективності інформаційної інфраструктури для підприємства готельного 
типу. Також був проведений аналіз ринку технічного обладнання, порівняння 
характеристик обладнання та цін на нього. У підсумку визначив оптимальний варіант, 
шляхом якого вдасться значно підвищити ефективність інформаційної інфраструктури 
готелю. А саме впровадження в готелі таких систем, як «Безшовний роумінг», «CRM» та 
«Розумний готель».  
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МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДОСТУПУ 
 

Анотація. У роботі аналізуються методи збільшення надійності сучасних 
технологій та мереж доступу.  

 
Розвиток інформаційних технологій та мереж забезпечує сучасній людині 

комфортне існування, простий та легкий доступ до різноманітних сервісів. Для того, щоб 
це було можливо потрібно розбудовувати існуючі та створювати нові мережі доступу. 
Все це свідчить про актуальність теми роботи. Існуючі технології доступу прийнято 
поділяти на три групи [1]: 

 технології доступу на базі мідних каналів зв’язку ; 
 технології доступу на базі оптичних каналів зв’язку; 
 технології доступу на базі безпроводових каналів зв’язку. 
Найбільш надійними та ефективними вважаються мережі доступу на базі 

оптичних технологій. Найбільш розповсюдженою технологією оптичних мереж доступу 
є технологія пасивної оптичної мережі PON. Сьогодні актуальною є задача збільшення 
радіусу дії мереж на базі технології PON. При збільшенні дальності і пропускної 
здатності мереж PON, до надійності мережі пред'являються все більш жорсткі вимоги. 
Для забезпечення коефіцієнта готовності, рівного 0,99999, тривалість простою мережі 
протягом року не повинна перевищувати 5,3 хвилини. Без покращення характеристик 
надійності мережі доступу виконати цю вимога не можливо [2]. 

Надійність є однією з найважливіших характеристик якості об'єкта. Вона об'єднує 
властивості, що визначають придатність його до використання за призначенням. 
Надійність мережі зв'язку визначає стійкість її функціонування. 

Стійкість мереж порушується в наслідок впливу різноманітних дестабілізуючих 
чинників, що вимагає розробки цілого комплексу заходів щодо підвищення надійності 
мережі. 

У теорії надійності розрізняють кілька атрибутів надійності, таких як 
безвідмовність, ремонтопридатність, довговічність та збереженість. Показниками 
надійності мережі є: 

 коефіцієнт готовності,  
 інтенсивність відмов,  
 MTTF (Mean Time To Fault) - середній час напрацювання на відказ і ін. [3].  
MTTF разом з MTBF (Mean Time BetweenFailure) - середнім часом між відмовами 

та MTTR (Mean Time to Repair) - середнім часом відновлення, широко використовується 
для оцінки надійності технічних систем [4]. 
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При створенні нових систем обробки інформації перед розробниками стоять дві 
основні задачі – забезпечення високої продуктивності та надійності мережі при 
мінімальних витратах. Ці задачі суперечливі, і в кожному конкретному випадку 
необхідно приймати компромісне рішення. Надійність безпосередньо визначається 
кількісттю відмов, що виникають в системі. Запобігання відмовам реалізується за 
рахунок підвищення технологічного рівня виготовлення компонентів системи, 
мінімізації помилок розробників. Поліпшенню характеристик надійності окремих 
підсистем сприяє вхідний контроль та збільшення ступеню інтеграції елементів, 
ефективні методи розсіювання теплової енергії [5]. 

Ще один спосіб підвищення надійності - створення відмово стійких  систем. При 
виникненні відмов використовуються ефективні методи усунення їх наслідків. 
Відмовостійкість системи забезпечується введенням надлишковості, тобто створенням 
певних резервів. У відмовостійких інформаційних системах може бути використана 
надмірність параметрическая, часова, алгоритмічна і структурна. 

Мережа доступу представляється як система, тобто сукупність незалежних 
елементів і зв'язків між ними. Розгляд характеристик системи, і особливо надійність, 
доцільно проводити з використанням системного підходу. Для вирішення завдань 
підвищення надійності, тобто скорочення частоти виникнення відмов та тривалості 
простоїв, можна застосовувати статистичні методи підвищення якості. Так з їх 
допомогою можна формалізувати розподіл простоїв. Таку проблему можна успішно 
вирішувати за допомогою діаграм Парето [6]. 

Іншим статистичним методом оптимізації ймовірності безвідмовної роботи 
мережі може служити метод Монте-Карло. В [7] представлена реалізація методу Монте-
Карло при оптимізації мереж з комутацією пакетів по надійності і вартості. Однак, 
результати одержувані статистичними методами мають низький ступінь точності, і в 
мережах з підвищеними вимогами до готовності доцільно застосовувати й інші  методи 
такі як теорія графів. 

Отже, в роботі розглянуто за допомогою яких методів можна досліджувати 
питання щодо підвищення надійності та відмово стійкості мереж доступу на базі 
технології PON.  
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ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РОБОТЫ  
В ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 

Аннотация. В данной работе представлен анализ работы предприятия 
почтовой связи его деятельности и развития. Рассматривается возможность 
модернизации почтовой сети, деятельности почтовых предприятий, улучшения 
качества обслуживания и повышения степени удовлетворенности клиентов услугами 
почты. 

 
В области почтовой связи происходят постоянные изменения в технологиях, а 

также экономическая нестабильность и растущая конкуренция создают условия, когда 
логистические предприятия должны постоянно анализировать текущее положение и 
оценивать перспективы своей деятельности. 

Почтовая связь активно влияет на развитие бизнеса, экономики, управления и 
повышения комфортной жизни людей, так как в современном мире логистика является 
одним из важных критериев жизнедеятельности. Это побуждает почтовых операторов 
разных стран мира поднимать вопрос о новейших технологиях и технике, постоянного 
совершенствования, внедрения новейших методов предоставления услуг. 

Функционирование почтовой связи и проблемы развития постоянно привлекают 
внимание ученых. Эти важные вопросы рассматриваются в научных трудах 
отечественных авторов: Резниковой Н.П., Володиной Е.Е, Воробиенко П.П., Гранатурова 
В.М., Губина Н.Н., Князевой Н.А., Кузовков Т.А., Редькина А.С., Сайфутдинова А.Ф., 
Ящука Л.А. и другие. 

В данной работе была проанализирована деятельность почтовой связи, а так же 
проведен анализ внутренней и внешней среды, угроз и возможностей в отделении 
почтовой связи и было разработано стратегическое направление для развития 
деятельности в отделении почтовой связи. 

Эффективностью работы является обобщенное и полноe отражениe конечных 
результатов использования прeдметов труда, срeдств и рабочeй силы за опрeделенный 
период врeмени. 

Процeсс производства вообще нeвозможен без трех основных опрeделяющих 
факторов: пeрсонал (рабочая сила), труд и прeдмет труда. 

Проблeмой повышeния эффективности деятeльности логистичeского предприятия 
будeт заключаться в обeспечении максимально возможного рeзультата на каждую 
единицу затрачeнных финасовых, трудовых, матeриальных и других рeсурсов. Поэтому, 
одним из критeриев повышения эффeктивности предприятия в макроэкономичeском 
масштабe является рост производительности общественного труда. 

Количественное выражение этого критерия отображается через систему 
показателей экономической эффективности производства, которая содержит группы 
показателей такие как: 

1. Показатeли качeства продукции.  
2. Показатeли эффeктивности использования живого труда. 
3. Показатeли эффeктивности использования матeриальных ресурсов. 
4. Показатeли эффективности использования финансовых срeдств. 
5. Показатeли эффeктивности использования основных производствeнных фондов. 
6. Обобщающиe показатeли экономичeской эффeктивности производства. 
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Таким образом, все меры по повышению эффeктивности деятeльности в почтовой 
связи, можно свести к направлeниям: 

1. Совершенствование системы управления предприятия и всеми видами его 
деятельности. 

2. Управление затратами и ресурсами. 
3. Развитие и совершенствование производства. 

Все мероприятия повышения эффективности работы предприятия является 
взаимозависимыми. Важнейшее значение приобретают факторы, первой группы 
(направления), поскольку их мобилизация предполагает определения места реализации в 
системе управления деятельностью. 

Результативность производства как важнейший компонент для определения его 
эффективности не стоит толковать однозначно. 

Критeрий - это главный отличитeльный признак и опрeделяющая стeпень 
вeроятности познания сущности эффeктивности производства (деятeльности), согласно 
котрому осуществляется количeственная оценка уровня этой эффeктивности. Правильно 
сформулирован критерий наиболее полно характеризирует суть эффeктивности как 
экономической категории так же он быть eдиным для всех категорий общeственного 
производства или хозяйственной деятeльности. 

Необходимо различать: 
1. Конeчный результат процeсса производства, отражает матeриализованный 

результат процeсса производства, измeряемый объемом продукции в натуральной и 
стоимостной формах. 

2. Конечный народно-хозяйственный результат работы предприятия или другой 
интеграционной структуры как первичного автономного звена экономики, которая 
включает не только количество изготовленной продукции, а также eе потребительскую 
стоимость. Конечным результатом процесса производства (производственно 
хозяйственной деятельности предприятия) за определенный период времени является 
чистая продукция, то eсть вновь созданная стоимость, а финансовым результатом 
коммерческой деятельности - прибыль (прибыльность). 

Также, важным фактором эффeктивности деятельности операторов почтовой 
связи являeтся использование внeшних и внутрeнних факторов, срeди которых следует 
выделить: 

1. Работников. 
2. Технологию. 
3. Оборудования. 
4. Материальные ресурсы. 
5. Организацию и системы. 
6. Методы работы. 
7. Государственную и экономическую социальную политику. 
8. Инфраструктуру. 
9. Стиль управления; структурные изменения в обществе.  

Правильное и умелое использование всей системы этих факторов может 
обеспечить достаточные темпы роста эффективности деятельности в почтовой связи. 

Также, для достижения определенного уровня успешности эффективного 
функционирования деятельности предприятия связано с приобретением признаков 
конкурентоспособности. Это требует от предприятия постоянного совершенствования. 

Успешная и эффективная реализация стратегии развития логистического 
предприятия предусматривает осуществление результативной, и конкурентоспособной 
деятельности. Обычно применяют два подхода к оценке эффективности деятельности 
предприятия - денежный и ресурсный. Результаты и расходы денежного подхода 
определяются в поступленнях и расходах денежных средств. Результаты ресурсного 
подхода характеризуются объемом произведенной продукции, а расходы - в объеме 
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затраченных ресурсов различного вида. Несмотря на то, что затраты и результаты 
измеряются в денежном выражении, они считаются полученными, когда продукция 
изготовлена, а расходы - осуществленными в момент потребления соответствующего 
ресурса. 

Основное отличие между денежным и ресурсным подходом заключается в 
различных подходах к расходам результатов и момента времени, в который их 
засчитывают. В условиях ресурсного подхода расходы любого ресурса учитываются в 
момент их совершения, а результаты, например, изготовленная продукция - в момент 
производства. По денежного подхода расходы любого ресурса учитываются в момент 
оплаты. 

Вывод. На сегодняшний день повышение эффективности деятельности в 
отделении почтовой связи и, анализ существующих и разработка новых систем 
совершенствования работы в предприятиях - один из основных путей развития, 
представляющий интерес для всех стран мира логистических компаний, поскольку 
может быть реальным конкурентным преимуществом тех стран, которые могут 
эффективно им воспользоваться. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ І ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ З КІБЕРЗЛОЧИННІСТЮ 
 
Анотація. Робота присвячена аналізу кіберзлочинів їх припинення та їх 

виявлення. Розглядається та аналізується основні етапи здійснення кіберзлочину, 
проблеми кіберзлочинності в масштабах світової спільноти. Виділення основних 
об'єктів і визначення принципових властивостей даного явища. 

 
В даний час не існує скіль-небудь узагальнених даних для формування понять 

основних елементів характеристики кіберзлочинів. Все ще не існує чіткого визначення 
поняття кіберзлочини і дискутуються різні точки зору щодо їх класифікації. Деякі 
правознавці вважають, що комп'ютерні злочини являють собою всі злочини, при якому 
комп'ютер є знаряддям, засобом або метою їх здійснення, а інші об'єднують під цим 
терміном все протизаконні дії, які завдають шкоди майну і пов'язані з електронною 
обробкою інформації. Тому можна спробувати дати визначення кіберзлочинністю. 

Кіберзлочинність - це злочинність в так званому «віртуальному просторі». 
Віртуальний простір можна визначити як моделируемое за допомогою комп'ютера 
інформаційний простір, в якому містяться дані про осіб, предмети, факти, події, явища і 
процеси, представлені в математичному, символьному чи будь-якому іншому вигляді і 
знаходяться в процесі руху по локальних і глобальних комп'ютерних мереж, або 
відомості, що зберігаються в пам'яті будь-якого фізичного або віртуального пристрою, а 
також іншого носія, спеціально призначеного для їх зберігання, обробки і передачі.[1] 



  75

У кіберзлочині можна виділити наступні характерні особливості: 
1. неоднорідність об'єкта посягання; 
2. виступ машинної інформації, як в якості об'єкта, так і в якості засобу злочину; 
3. різноманіття предметів і коштів злочинного посягання. 

Існує проблема, яка знайшла відображення в роботах вчених, існують 
різноманітні думки, але відсутня єдність поглядів на поняття зазначеної категорії 
злочинів. 

Зарубіжними колегами наприклад, використовуються такі поняття як High tech 
сrime або Cyber crime, які переводяться як «злочини в сфері високих технологій» і 
«кіберзлочини». 

Тому доцільно позначити термін «кіберзлочини» як злочини, вчинені з 
використанням комп'ютерної мережі, як компонента злочину, акцентуючи увагу на 
спосіб вчинення. 

В даний час значимість проблеми захисту інформаційних ресурсів, в тому числі 
особистих, визначається наступними факторами: 

1. розвитком світових і національних комп'ютерних мереж і нових технологій, що 
забезпечують доступ до інформаційних ресурсів; 

2. перекладом інформаційних ресурсів на електронні носії і концентрацією їх в 
інформаційних системах; 

3. підвищенням "ціни" створюваної і накопиченої інформації, яка є реальним 
ресурсом соціально-культурного та особистісного розвитку; 

4. розробкою і вдосконаленням інформаційних технологій, які можуть ефективно 
використовуватися кримінальними структурами. 
Комп'ютерна злочинність стала справжньою проблемою економіки розвинених 

держав. Так, наприклад, 90% фірм і організацій у Великобританії в різний час ставали 
об'єктами електронного піратства або перебували під його загрозою, в Нідерландах 
жертвами комп'ютерної злочинності стали 20% різного роду підприємств. У ФРН з 
використанням комп'ютерів щорічно викрадається інформація на суму 4 млрд. Євро, а у 
Франції - 1 млрд. Євро. 

Найбільшу суспільну небезпеку становлять злочини, пов'язані з неправомірним 
доступом до комп'ютерної інформації. Відомо, розглядається правопорушення має дуже 
високу латентність, яка за різними даними становить 85-90%. Більш того, факти 
виявлення незаконного доступу до інформаційних ресурсів на 90% носять випадковий 
характер. Злочин даного виду, як показує світова практика, завдає величезної 
матеріальну та моральну шкоду. Так, наприклад, щорічні втрати тільки ділового сектора 
США від несанкціонованого проникнення в інформаційні бази даних складають від 150 
до 300 млрд. доларів. Всі інтереси, що захищаються в інформаційній сфері, поділяються 
на інтереси особистості, держави, суспільства. Проблема кіберзлочинності в даний час 
зачіпає як і цілі держави так і окремих особистостей.[2] 

Виходячи з вищевикладеного, можна зробити висновок, що протидія 
кіберпреступності- це частина національних інтересів 

На рисунку 1 продемонстрована система протидії кіберзлочинності. 
Етап здійснення кіберзлочину містить шість стадій - отримання доступу, 

розширення повноважень, крадіжка інформації, зомбування, знищення слідів і відмова в 
обслуговуванні. Отримання доступу - маючи певні цілі, мотиви і завдання 
кіберзлочинець отримує доступ до об'єкту. На стадії отримання доступу, зловмисник 
вирішує проблеми обходу систем захисту об'єкта, а також отримання доступу до цікавить 
інформаційного ресурсу з мінімальними правами.[3] 

Розширення повноважень - щоб отримати інформацію з зламаної машини і решти 
мережі, необхідно розширити привілеї до статусу потужнішою облікового запису. Цей 
процес називається розширенням привілеїв. Цей термін в загальних рисах описує процес 
розширення можливостей власника поточного облікового запису користувача до 
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можливостей більш привілейованої облікового запису, такий як обліковий запис 
адміністратора або запис SYSTEM. 
 

 
Рисунок 1 – Контроль над кіберзлочинністю 

 
Крадіжка інформації – після розширення повноважень до необхідного 

зловмисникові рівня, він виробляє крадіжку інформації, яка можлива в двох реалізаціях: 
1. безпосередній перенесення інформації на комп'ютер, з якого зловмисник отримав 

доступ; 
2. копіювання на загальні ресурси типу файлообмінних серверів, а потім 

перенесення з цих ресурсів на потрібний комп'ютер. 
Зомбування - зловмисник негласно для легального користувача переносить на 

об'єкт необхідні шкідливі програми. Програми, які дозволяють кіберзлочинцям віддалено 
керувати зараженими машинами (кожної окремо, частиною комп'ютерів, що входять в 
мережу, або всією мережею цілком) без відома користувача. Такі програми називаються 
ботами. Заражені шкідливою програмою-ботом комп'ютери, що знаходяться під таємним 
контролем кіберзлочинців, називають ще зомбі-комп'ютерами, а мережа, в яку вони 
входять, - зомбі-мережею. 
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Знищення слідів - Приховування слідів може бути реалізовано шляхом: 
1. Створення підроблених облікових записів. 
2. Видалення записів з журналів 
3. Приховування файлів. Приховування файлів - стандартний метод дій 

зловмисників і зустрічається майже при кожному випадку компрометації системи. 
Відмова в обслуговуванні - іноді зловмисники, не отримавши доступу до 

потрібної їм системі, вдаються до блокування (DoS - Denial of Service). В результаті яка 
потрапила під блокування АС перестає відповідати на запити легальних користувачів, 
тобто виникає стан "відмова в обслуговуванні". 

Висновки 
Кіберзлочинність вже стала великою проблемою для всього світу - і проблема 

стрімко наростає. Правоохоронні органи намагаються наздогнати за нею - законодавці 
приймають нові закони, поліцейські агентства формують спеціальні підрозділи по 
боротьбі з кіберзлочинністю. У кіберзлочинів, як і будь-який інший злочин є не тільки 
правова, а й соціальна проблема. Щоб успішно боротися з кіберзлочинністю, повинні 
залучатися IT - фахівці і ті в суспільстві, кого зачіпає, прямо або побічно злочинна 
діяльність, що знайшла сприятливе середовище - віртуальний простір. 

Необхідно створити уніфіковану класифікацію і формальну модель кіберзлочинів, 
які полегшать і протидію, і розслідування кіберзлочинності. У нашій роботі ми провели 
аналіз по виявленню і припиненню кіберзлочинності, розглянули основні етапи 
здійснення кіберзлочини і проаналізували яких збитків завдають в рамках світового 
співтовариства і окремо взятої країни. 
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АНАЛІЗ ТРАФІКУ ТЕХНОЛОГІЙ ІоТ 

 
Анотація. Метою даного дослідження є отримання і порівняльного аналізу 

трафіку «розумних» пристроїв, застосовуваних при побудові інтелектуальних систем. В 
ході роботи порівнюється трафік однотипних пристроїв у фоновому режимі роботи. 
Припускається можливість прогнозування стрибків трафіку.  

 
Поняття «інтернет речей»  описує дуже важливий етап розвитку глобальної 

мережі, що характеризується підключенням великої кількості пристроїв, які здійснюють 
автоматизовану обробку даних без участі людини. Основним призначенням мережі 
інтернет є здійснення транспортної функції: об'єднання приватних обчислювальних 
мереж, індивідуальних користувачів і центрів обробки даних(ЦОД). Фізичний рівень 
глобальної мережі досить статичний і вдосконалюється в основному в кількісному 
відношенні шляхом підвищення пропускної здатності каналів зв'язку і 
каналоутворюючого обладнання. Значне збільшення трафіку призводить до розробки все 
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більш потужних маршрутизаторів і вдосконалення протоколів маршрутизації і принципів 
функціонування мережі. У побудові сучасних мереж, крім традиційного 
інфраструктурного рівня передачі даних, що містить маршрутизуюче і комутуюче 
обладнання, виділяється рівень управління. Поділ функцій передачі та управління 
дозволяє віртуалізувати мережеву інфраструктуру і значно централізувати управління 
ресурсами, реалізуючи технологію програмно-визначених мереж (Software Defined 
Network), призначену для роботи в умовах динамічних змін.[1] 

Дослідження проводиться на основі «розумних розеток» різних виробників 
(Xiaomi та Broadlink). Обидва пристрої підлягають початкової конфігурації. Для обох 
розеток налаштування проводиться за допомогою конфігураційного гаджета 
(смартфона), який зв'язується безпосередньо з розеткою по Bluetooth. Налаштування 
проводиться в спеціальних додатках, які використовуються і для управління пристроєм. 
У фоновому режимі, після налаштування необхідних параметрів досліджувані пристрої 
не отримують сторонніх запитів від конфігураційного пристрою (смартфона).  

У фоновому режимі досліджуваний пристрій генерує певну кількість службових 
пакетів, передаючи їх на сервер, через який, в перспективі, з ним може зв'язатися гаджет. 
У випадку з розеткою Xiaomi кількість відправлених пакетів і тимчасові інтервали між 
ними не є однорідними. Залежність числа відправлених пакетів від часу представлена на 
малюнку 1. Залежність обсягу пакетів від часу представлена на рис. 2. З графіка видно, 
що різке збільшення обсягу переданих пакетів не апроксимується тимчасової функцією. 
Також, на графіках рис.1 і рис.2 можна помітити, що збільшення розміру пакета має 
місце при різкому зменшенні тимчасових інтервалів між відправляються пакетами. Отже, 
необхідно детально розглянути тимчасові інтервали між відправляються пакетами. 

Рисунок 1 - Графік залежності числа відправлених пакетів від часу (Xiaomi) 
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Рис 2. – Рисунок 2 - Графік залежності розміру пакетів від часу (Xiaomi) 

 
Щільність розподілу ймовірностей тимчасових затримок є важливим параметром 

в побудові комп'ютерної моделі інтелектуальної системи. За допомогою неї генератор 
трафіку в моделі імітує навантаження на мережу максимально наближені до реальних. 
Для відправлення розеткою Xiaomi пакетів дана величина приблизно апроксимується 
функцією логістичного розподілу (рис. 3). Функція має вигляд: 

     (1.1) 
де α = 8,4;  β = 21;  x = -2,5041 
У фоновому режимі роботи пристрій передає в основному службові пакети по 

протоколу UDP. Пакети розміром 110 біт складають 97,6% 

 
Рисунок 3 - Площа розрізнення ймовірних тимчасових задержек відправки пакетів 

розеткою Xiaomi 
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Рисунок 4 - Графік залежності кількох прикладних пакетів від часу (Xiaomi) 
 
Аналогічне дослідження з розеткою Broadlink виявив мінімальні, щодо розетки 

Xiaomi, затримки відправлення пакетів, і більш однорідний вид залежності кількості 
відправлених пакетів від часу[2]. 

 
Таблиця 1. Дані дослідження фонового режиму «розумних» розеток 
Пасивний режим  Xiaomi Broadlink 
Мінімальний розмір пакета, байт 110 124 
Максимальний розмір пакета 590 415 
Кількість пакетів 112030 31392 
 

Вимірювання для обох розеток проводилися протягом 57 хвилин. З наведених 
діаграм щільності розподілу ймовірностей видно, що діапазон тимчасових затримок 
передачі пакетів розетки Xiaomi в 6 разів ширше того ж значення для розетки Broadlink. 
Також, кількість переданих пакетів розеткою Xiaomi в фоновому режимі в 3,569 рази 
більше кількості переданих пакетів в тому ж режимі розеткою Broadlink. Отже, 
швидкодія розетки Broadlink в фоновому режимі вище, а навантаження на мережу 
менше, ніж у розетки Xiaomi, незважаючи на незначну (14 біт) різницю в розмірі пакетів. 
У фоновому режимі роботи розумних пристроїв хаотичні сплески, в представлених 
графічних залежностях обсягу пакетів від часу і кількості переданих пакетів від часу 
пояснюються або динамічним розподілом адрес (застосування протоколу DHCP), або 
зменшенням тимчасових затримок, щільності розподілу ймовірностей яких 
апроксимуються функціями Лог-Логістик (3P ) і Коші. Таким чином, можна сказати, що 
різке збільшення навантаження на мережу, що створюється розеткою Broadlink, яка 
працює у фоновому режимі, є прогнозованим. 

Аналіз результатів розрахунків дозволяє зробити висновки, що на мережу розетки 
Broadlink, навантаження більше від розетки Xiaomi. Кількість запитів смартфона до 
розетки Xiaomi менше аналогічного показника розетки Broadlink. Середній час відповіді 
на запит для розетки Broadlink в 2,1 рази менше часу відповіді на запит розетки Xiaomi. 
Звідси можна зробити висновок, що розетка Broadlink вимагає постійної присутності в 
мережі смартфона, підтримуючи зв'язок з ним навіть в проміжках часу між запитами. 
Проте, всі запити розеткою Broadlink обробляються швидше, що також говорить про 
найбільший швидкодії, щодо розетки Xiaomi. Навантаження на мережу з таким 
пристроєм може бути спрогнозований і, як наслідок, реалістично змодельована. Для 
пристрою компанії Xiaomi щільність розподілу ймовірностей тимчасових затримок на 
відправку та отримання пакетів в активному режимі навіть приблизно не можна 
охарактеризувати деякою функцією. Внаслідок цього доцільним є подальший 
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поглиблений аналіз з поділом переданих пакетів по довжинах і окремим розглядом 
кожної групи. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ РОЗПІЗНАВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ   
В РОЗУМНИХ СИСТЕМАХ SMART CITY 

 
Анотація. Проведення дослідження методів і засобів розпізнавання зображень в 

Smart City.  
 
Одним за аспектів Smart City являється система безпеки, а саме розпізнавання 

обличання через камери відеоспостереження. Для ефективної побудови та роботи 
системи потрібно обрати алгоритм розпізнавання зображення. Розглянемо основні 
алгоритми розпізнавання зображення. 

 Примітиви Хаара.  Для вирішення завдань, пов'язаних з розпізнаванням зручно 
використовувати досить прості алгоритми отримання ознак, наприклад, використання 
алгоритмів розпізнавання на основі примітивів Хаара. Примітиви Хаара є результат 
порівняння яскравості в двох прямокутних областях. [2] 

Метод Віоли-Джонса.  У класичному методі Віоли-Джонса застосовуються 
ознаки прямокутної форми. Примітиви Хаара у доповненому методі Віоли-Джонса, який 
використовується в бібліотеках OpenCV, застосовуються ознаки, доповнені наступними 
примітивами. Примітиви Хаара, які використовуються в розширеному методі Для 
обчислення значення ознаки подібного типу застосовується формула де X – сумарне 
значення яркостей точок закритих світлою частиною ознаки, а Y – сумарне значення 
яркостей точок закритих темною частиною ознаки. Примітиви Хаара дають точкове 
значення перепаду яскравості по осі X і Y відповідно. [1] 

Алгоритм Хафа.  В основі алгоритму Хафа лежить метод виявлення ліній на 
зображенні. Використання цього методу дає можливість задавати параметри пошуку 
ліній або сімейства кривих і знаходити на зображенні безліч кривих даного сімейства. 
Значення визначає кожну криву, а безліч значень утворюють простір всіх кривих 
заданого сімейства. Стандартний алгоритм складається з наступних кроків: 

 Вибір кроку дискретизації;  
 Заповнення матриці;  
 Аналіз матриці;  
 Виділення кривих.  
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На першому кроці здійснюється вибір сітки дискретизації. При виборі сітки 
важливо знайти оптимальний розмір, так як у випадку занадто великий сітки є 
ймовірність попадання точок, які лежать на різних кривих. Якщо вибрати дуже дрібну, то 
існує ймовірність розмиття максимумом шуканої кривої, так як точки однієї кривої 
можуть потрапити в різні осередки. Другий крок є найбільш трудомістким етапом в 
алгоритмі, складність якого залежить розмірності простору і частоти дискретизації. 
Кількість осередків зростає зі збільшенням розмірності і зменшенням сітки. [3] 

Сегментація зображення. Сегментація зображення грає важливу роль в системах 
комп'ютерного зору для вирішення завдань, пов'язаних з розпізнаванням сцен і виділення 
(визначення) об'єктів. Існують певні вимоги, що пред'являються до оброблюваних 
областях: Області повинні бути однорідними щодо заданих характеристик,. тобто 
внутрішня частина області повинна бути простою, не має великого числа отворів, що не 
відносяться до даної області; Суміжні області повинні мати суттєві відмінності за 
характеристиками, щодо яких вони вважаються однорідними;  Межі між сегментами 
бути досить явними. Сегментація є важливою процедурою, так як результати виконання 
даної процедури значно впливають на подальший процес аналізу зображення. [1] 

Порівнюємо описані вище алгоритми за наступними критеріями:  
 швидкість обробки зображення за одиницю часу, яку кількість зображення 

може розпізнати алгоритм за одну секунду; 
 можливість навчання, чи можна задати конкретний метод розпізнавання та 

доповнити алгоритм новими функціями; 
 похибка в розпізнаванні зображення; 
 обчислювальна потужність; 
 складність побудови, підключення камер та побудова СКС; 
 кінцева вартість проекту для замовника; 
Результат порівняння показаний у Таблиці 1. 
 
Таблиця 1 – Порівняння алгоритмів розпізнавання зображення 

 Примітиви 
Хаара [2] 

Метод Віоли-
Джонса [1] 

Алгоритм Хафа 
[3] 

Сегментація 
зображення 
[1] 

Швидкість обробки 
зображення за 
одиницю часу 

 
 100 кадрів 
за 1с. 

 
1000 кадрів за 

1с. 

 
400 кадрів зв 1с. 

 
800 кадрів за 

1с. 
Можливість навчання Ні Так Так Ні 
Похибка  0,5%  0,09 % 0,19% 0,001% 
Необхідна обчислю-
вальна потужність 

 
ПК 

 
 ПК 

 
ПК 

 
 Сервер 

Складність побудови  
 

Просто 

 
Середня 
складність 

 
 

Просто 

Висока склад-
ність за раху-
нок вста-
новлення 
сервера 

Вартість за кінцеву 
систему 

8 200  грн. 54 000 грн. 22 000 грн. 97 000 грн. 

 
Висновок. В роботі було проведено аналіз алгоритмів, застосовуваних при 

обробці зображень. Алгоритм Віоли-Джонса є найбільш гідною кандидатурою, так як є 
можливість навчання, та не потребує встановлення додаткового обладнання. 
Використовуючи цей алгоритм в системах виявлення об'єктів, можна змінювати 
характеристики шуканого об'єкта, проводячи навчання на конкретних прикладах. У 
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поєднанні з алгоритмом AdaBoost, даний підхід забезпечує відповідну ефективність 
виявлення об'єктів. 
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ДІЯ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ЧАСТОТНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ 
ТЕМПЕРАТУРИ 

 
Анотація. Експериментально досліджується можливість використання 

частотних перетворювачів температури на об'єктах з підвищеним фоном іонізуючого 
випромінювання. 

 
Реалізуючи концепцію Інтернету речей (IoT), засоби вимірювання відіграють 

особливу роль, оскільки вони наповнюють обчислювальне середовище числовою 
інформацією. Це спричинило швидке зростання кількості нових конструкцій та 
технологій виготовлення низько енергетичних надійних датчиків різної фізичної 
величини, які працюють в різних суворих умовах. У наших попередніх роботах [1-4] 
були розглянуті спеціальні конструкції частотних перетворювачів температури, 
освітленості, магнітного поля, випромінювання як датчиків низької потужності для 
сенсорних мереж IoT. 

Удосконалені компліментарні метал-оксид-напівпровідникові CMOS-технології 
дозволили розробити та впровадити у галузь повністю інтегрованих з IoT мікроелементів 
низької потужності інтелектуальних датчиків температури на резистивних датчиках 
температури RTD [5], на чутливих метал-оксид-напівпровідникових польових 
транзисторах MOSFET [6], на біполярних транзисторах BJT [7]. Однак вплив іонізуючого 
випромінювання на такі датчики залишається недостатньо вивченим. У той же час добре 
відомо, що навіть невелика доза іонізуючого випромінювання істотно змінює електричні 
параметри МОS-структур, але датчики температури повинні надійно працювати біля 
ядер ядерних реакторів, у верхніх шарах атмосфери, у космосі, біля прискорювачів 
елементарних частинок, де рівні випромінювання досить великі. У попередній роботі [8] 
були розглянуті можливості використання біполярних транзисторів в якості чутливих 
елементів температурних детекторів в зонах з високою радіацією. 

Завдання роботи - вивчити можливість використання напівпровідникових 
частотних перетворювачів температури, як робочих елементів для сенсорних мереж IoT у 
місцях із підвищеним фоном іонізуючого випромінювання.  

У наших попередніх роботах [2-4] були досліджені конструкції перетворювача 
температури з частотним виходом на базі одноперехідного транзистора (ОПТ) в схемі 
релаксаційного генератора, але не розглянуто вплив радіації на характеристики 
перетворювача. Вихідна частота такого перетворювача [9] 
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де IЕ - струм емітера, Uп – напруга перемикання емітерного переходу, при якому ОПТ 
відкривається, а залишкова напруга на емітерному p-n-переході 

UЗ = ІБ  rББ,                                                             (2) 
де ІБ - між базовий струм, rББ – опір частини бази між базою та емітером, яка 
модулюється. 

Оскільки rББ є пропорційним питомому опору матеріалу бази , то визначення 
впливу радіації на UЗ зводиться до зміни  при опроміненні. Зміна  відбувається при 
опроміненні бази електронами, гамма-квантами або швидкими нейтронами. При цьому 
виникають в напівпровіднику дефекти призводять до зменшення концентрації основних 
носіїв і їх рухливості, а отже, і до зростання UЗ. На рис. 1, а показана залежність опору 
бази промислового ОПТ типу КТ117 від дози гамма D. Зразки були вироблені з n-
кремнію та мали питомій опору матеріалу бази  = 200 Омсм. 

Згідно з (2) можна очікувати, що аналогічно змінюється величина UЗ(D) зі 
збільшенням D. Відповідно частота коливань f збільшується з ростом питомого опору 
матеріалу бази  при збільшенні інтенсивності опромінення бази. У зазначеному на 
рисунку інтервалі потоків випромінювання частота збільшилася в 5 ... 10 разів в 
залежності від режимів споживання транзистору. 

 

 

а) б) 
Рисунок 1 – Залежність опору бази ОПТ а)  

та вихідної характеристики перетворювача на одному ОПТ б)  
від дози гамма-випромінювання 

 
Дія випромінювання на електричні характеристики ОПТ складається з впливу 

радіації на емітерний p-n-перехід і опір бази. Найбільш чутливим до радіації параметром 
є залишкова напруга на емітерний p-n-переході у включеному стані UЗ. Під дією радіації 
межбазовий опір rББ зростає (рис. 1, а) за рахунок зменшення як концентрації основних 
носіїв, так і концентрації інжектованих p-n-переходом носіїв заряду. Останнє пов'язано з 
тим, що, по-перше, при дії радіації в емітерний p-n-перехід виникають шунтуючі його 
дефекти, які зменшують коефіцієнт інжекції, і, по-друге, зменшується тривалість життя 
інжектованих носіїв в базі, що приводить до зменшення глибини їх проникнення в базу. 
Всі ці фактори призводять до зростання напруги UЗ. 
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а) б) 

Рисунок 2 – Залежність відносного значення струму насичення  ISD / IS0 МОНПТ групи з IS0 > 3 мА 
а)  

та вихідної характеристики перетворювача на ОПТ та МОНПТ б)  
від дози гамма-випромінювання 

 
 Збільшення UЗ під дією радіації призводить до зменшення ділянки з негативним 

диференціальним опором на ВАХ (UA = Uп – UЗ) і зростання частоти генерації f (рис. 1, 
б). Так, наприклад, частота генератора f після опромінення потоком електронів D = 106 Р 
збільшувалася з 350 Гц до 1,8кГц. При таких дозах опромінення магнітна чутливість 
зростала з 20 Гц / оС до 29,5 Гц / оС. Роботи по опроміненню проводилися в рамках НДР 
на замовлення МОН України № держреєстрації 0115U000855. Існує гранична величина 
потоку опромінення D > 109 Р при якому значення UA зменшується настільки, що 
генерація не виникає. 

Для компенсації дії іонізуючого випромінювання треба вживати додаткові заходи. 
В наший роботі [4] запропоновано підключити метал-оксид-напівпровідниковий 
польовий транзистор (МОНПТ) с ізольованим затвором в коло емітера релаксаційного 
генератора для підвищення температурної чутливості та покращення лінійності вихідної 
характеристики датчика температури. Пізніше в роботі [8] було встановлено, що різні 
партії МОНПТ з ізольованим затвором по-різному реагують на гамма-випромінювання. 
Експерименти показали [8], що для зразків МОНПТ із групи з великими значеннями 
струму насичення IS0 > 3 мА (транзистори з високою концентрацією електронів в каналі) 
струм насичення зменшується при дії іонізуючого випромінювання. Експериментальна 
залежність відносного значення струму насичення ISD / IS0 від дози випромінювання 
гамма-квантів для МОНПТ з цієї групи показана на рис. 2, а.  

Якщо такий транзистор підключити в коло емітера релаксаційного генератора, як 
то запропоновано в наший роботі [4], то при дії іонізуючого випромінювання збільшення 
UЗ в (1) буде компенсуватися зменшенням IЕ відповідно до рис. 2, а. 

Для експериментальних досліджень впливу випромінювання на датчик 
температури моста було відібрано партія зразків ОПТ типу КТ117 та МОНПТ типу 
KП305 із групи з великими значеннями струму насичення IS0 > 3 мА. Зразки 
опромінювали гамма-квантами експозиційною дозою 103, 104, 105, 106, 107 та 108 Р. 
Роботи по опроміненню проводилися в рамках НДР на замовлення МОН України  
№ держреєстрації 0115U000855. Встановлено, що вихідна характеристика перетворювача на 
базі двох транзисторів ОПТ та МОНПТ є лінійною. При дозах D = 106 Р збільшення частоти 
за рахунок радіаційних ефектів складає 6 % в діапазоні температур від від 250 oК до  
450 оК. 

Таким чином, експериментально доказано, що дію іонізуючого випромінювання 
на вихідну характеристику частотного перетворювача температури на базі ОПТ в схемі 
релаксаційного генератора можна компенсувати, якщо в коло емітера ввімкнути МОНПТ 
типу KП305 з великими значеннями струму насичення IS0 > 3 мА.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ В УКРАЇНІ ЗАКОНУ ПРО 

ЕЛЕКТРОННІ ДОВІРЧІ ПОСЛУГИ В РОЗРІЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТЕХНІЧНОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ ЩОДО АКРЕДИТАЦІЇ ОРГАНІВ З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ 

 
Анотація. Досліджується питання щодо проблем імплементації в Україні закону 

«Про Електронні довірчі послуги» (Закон про ЕДП) в розрізі Європейського технічного 
регулювання щодо акредитації органів з оцінки відповідності, а саме органів з оцінки 
відповідності у сфері електронних довірчих послуг (ООВ ЕДП). Дане питання потребує 
свого дослідження в зв’язку з нагальною потребою імплементації Закону про ЕДП. 

1. Вступ 
Останні роки в Україні відбувається досить активна цифрова трансформація. 

Глобально започаткована 12 грудня 2003 року під керівництвом ITU в Женеві 
(Швейцарія) оголошенням Декларації принципів та Плану дій з розбудови 
Інформаційного суспільства цифрова трансформація під різними назвами (цифровізація, 
діджіталізація тощо) в Україні має своє наповнення та особливості по різним напрямкам 
[1-4].  
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Одним з важливих шляхів розбудови інформаційного суспільства України як 
відображення глобальних процесів є сфера технічного регулювання та гармонізація 
основних засад національної інфраструктури якості України з положеннями 
Європейських та глобальних положень на всіх рівнях, в тому числі законодавчому та 
нормативно-правовому. 

Одним з таких напрямків є акредитація ООВ, з міжнародним визнанням 
компетентності та результатів діяльності органів з сертифікації всіх рівнів в сфері 
надання довірчих послуг та послуг з електронного цифрового підпису у відповідності до 
закону України «Про електронні довірчі послуги» від 05.10.2017 р. (набрання чинності 
від 07.11.2018) [6]. 

В статті розглянуто та досліджено нагальні комплексні проблеми, які виникають 
при  впровадженні в Україні та введення в дію Закон про ЕДП. 

2. Проекція вимог Угоди між Україною та ЄС на імплементацію Закону «Про 
електронні довірчі послуги» 

Угода між Україною та ЄС накладає достатньо жорсткі умови на імплементацію 
Закону про ЕДП.  

Ці умови викладені у главі 3 Угоди (Технічні бар’єри в торгівлі) в статті 55 
(Технічне співробітництво), статті 56 (Зближення технічного регулювання, стандартів та 
оцінки відповідності) щодо оцінки відповідності, статті 394 (розділ Інформаційне 
суспільство) де наголошується, що «Сторони сприятимуть поступовому наближенню до 
права i нормативно-правової бази ЄС у галузі регулювання інформаційного суспільства і 
електронних комунікацій» [5]. 

Угода уточнює (ст. 56), що «Для досягнення цих цілей Україна повинна 
відповідно до графіку Додатку III до цієї Угоди імплементувати відповідні положення 
acquis ЄС до свого законодавства». 

Таким чином, в частині надання електронних довірчих послуг та оцінки 
відповідності (сертифікації) їх якості необхідно опиратись на систему, прийняту в ЄС. 

3. Вимоги Європейського законодавства щодо сертифікації електронних 
довірчих послуг (на основі Директиви 1999/93/EC Європейського парламенту та 
Ради від 13 грудня, 1999 р.) 

Європейське законодавство в Директиві 1999/93/ЄC Європейського парламенту та 
Ради чітко встановлює структуру спільноти для електронних цифрових підписів та її 
взаємодію з органами акредитації. 

Директива 1999/93/EC про електронні підписи була директивою Європейського 
Союзу щодо використання електронних підписів (е-підписів) в електронних контрактах в 
межах Європейського Союзу (ЄС). Вона була скасована регламентом eIDAS 1 липня 
2016 року, але встановила базові засади взаємодії інфраструктури ЕДП та органів 
акредитації ООВ. 

Метою цієї директиви є полегшення процесу використання електронних підписів і 
сприяння їх правового визнання. Вона засновує правову структуру для електронних 
підписів і надання деяких послуг по сертифікації (оцінки відповідності) для гарантування 
правильного функціонування внутрішнього ринку. 

Відносно акредитації ООВ для ЕДП в Директиві встановлено наступне. 
1. Визначено, що поняття "добровільної акредитації" означає будь-який дозвіл, в 

якому закладені спеціальні права і обов'язки відносяться до надання сертифікаційних 
послуг, які видаються на вимогу, певним сертифікуючим сервіс-провайдером, 
громадським або приватним органом в функції якого входять розробка і контроль над 
відповідністю з правами і обов'язками, коли сертифікуючий сервіс-провайдер не 
наділений повноваженнями щодо здійснення прав, що випливають з дозволу яке може 
бути отримано за рішенням такого органу. 

2. Держави-члени мають право вносити або дотримуватися планів з добровільної 
акредитації, що мають на меті поліпшення надання послуг по сертифікації. Всі умови, які 
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стосуються таким планам, повинні бути об'єктивними, прозорими, пропорційними і не 
дискримінаційними.  

3. Кожна Держава Член має гарантувати створення відповідної системи, яка 
передбачала б здійснення контролю за діяльністю сертифікуючих сервіс-провайдерів 
заснованих на їх територіях і видають сертифікати населенню. 

Щодо міжнародних аспектів в Директиві закладено наступне. 
Держави члени забезпечують, що видані сертифікуючим сервіс-провайдером 

кваліфікаційні сертифікати, що діють в третій країні будуть визнаватися юридично 
еквівалентними, по відношенню до тих сертифікатів, які видані сервіс-провайдером, 
заснованим в рамках Співтовариства, якщо: 

а) сервіс-провайдер надає послуги сертифікації, відповідає всім вимогам 
закладеним в цій Директиві і акредитований згідно плану по добровільній акредитації 
заснованому в Державі-члені;  

б) сертифікуючий сервіс-провайдер заснований в рамках Співтовариства 
гарантує, видачу сертифіката, що задовільняє всім вимогам, закладеним в цій Директиві;  

в) сертифікат або сервіс-провайдер визнаються згідно двосторонньої або 
багатосторонньої угоди між Співтовариством, третьою країною або міжнародними 
організаціями. 

Таким чином, Директива встановлює по суті вимоги щодо органу акредитації для 
сервіс-провайдерів послуг сертифікації. Ці вимоги є тотожними з вимогами до 
національного органу акредитації у відповідності до міжнародному стандарту ISO/IEC 
17011:2017. 

В України таким органом акредитації є Національне агентство з акредитації 
України [8]. 

5. Закон України «Про електронні довірчі послуги» та «Порядок проведення 
процедури оцінки відповідності у сфері електронних довірчих послуг» щодо 
акредитації органів з оцінки відповідності 

Стаття 32 (Оцінка відповідності у сфері електронних довірчих послуг) Закону про 
ЕДП встановлює наступне: 

1. Для доведення відповідності вимогам до кваліфікованих надавачів електронних 
довірчих послуг та послуг, що ними надаються, юридичні особи, фізичні особи - 
підприємці, які мають намір надавати електронні довірчі послуги, можуть за власний 
рахунок пройти процедуру оцінки відповідності у сфері електронних довірчих послуг. 

2. Оцінка відповідності у сфері електронних довірчих послуг здійснюється 
органами з оцінки відповідності, акредитованими відповідно до законодавства у сфері 
акредитації. 

Порядок проведення процедури оцінки відповідності у сфері електронних 
довірчих послуг, затверджений постановою КМУ від 18 грудня 2018 р. конкретизує ці 
норми: 

а) орган з оцінки відповідності у сфері електронних довірчих послуг (далі - 
орган з оцінки відповідності) - підприємство, установа, організація чи їх структурний 
підрозділ, що пройшли акредитацію в національному органі з акредитації та провадять 
діяльність з оцінки відповідності у сфері електронних довірчих послуг; 

б) документ про відповідність повинен містити такі відомості: 
1) найменування органу з оцінки відповідності; 
2) інформацію про акредитацію органу з оцінки відповідності (дата та номер 

атестата про акредитацію). 
6. Національний орган з акредитації органів з сертифікації: міжнародне 

визнання результатів сертифікації. 
Міжнародний статус національного органу з акредитації органів сертифікації 

(сервіс-провайдерів послуг сертифікації), яким є Національне агентство з акредитації 
України (НААУ), є наступним [6-8]. 
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НААУ є членом наступних міжнародних організацій, що належать до світової 
інфраструктури якості в сфері акредитації: 

а) Європейська кооперація з акредитації (ЕА) – асоційоване членство з 2011 
року; 

б) Міжнародна кооперація з акредитації лабораторій (ILAC) – повноправне 
членство з 2014 року; 

в) Міжнародний форум з акредитації (IAF) – повноправне членство з 2017 року. 
НААУ є підписантом наступних міжнародних угод про взаємне визнання 

результатів робіт з акредитації: 
а) Багатостороння Угода з ЕА (EA Multilateral Agreement) через підписання 

Двосторонньої Угоди (EA Bilateral Agreement) – з 2009 року; 
б) Угода про взаємне визнання з ILAC (ILAC Mutual Recognition Arrangement) – 

з 2014 року; 
в) Багатостороння Угода про визнання з IAF (IAF Multilateral Arrangement) – з 

2017 року. 
Для потреб оцінки відповідності в сфері надання електронних довірчих послуг 

критичним для України є визнання діяльності НААУ з боку IAF [9]. 
7. Поточні завдання в сфері технічного регулювання, вирішення яких 

потрібне для коректного впровадження електронних довірчих послуг. 
Таким чином, на сьогодні в Україні в частині електронних довірчих послуг є: 
а) зобов’язання щодо акредитації ООВ в сфері ЕДП у відповідності до acquis ЄС 

Європейських правил та процедур.  
б) законодавча база у вигляді Закону про ЕДП, який є гармонізований acquis ЄС 

з законодавством ЄС;  
в) Національний орган України з акредитації органів з оцінки відповідності з 

достатнім для ЕПД пакетом діючих Угод про міжнародне визнання результатів 
акредитації ООВ; 

г) закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 
15.01.2015р. який визначає сфери діяльності, в яких відповідні державні органи 
здійснюють функції технічного регулювання (ст. 5); 

д) технічний регулятор в сфері ЕДП, яким на сьогодні у відповідності до 
Постанови КМУ №1057 від 16.12.2015 р. «Про визначення сфер діяльності, в яких 
центральні органи виконавчої влади здійснюють функції технічного регулювання» є 
Міністерство юстиції України, яке здійснює функції технічного регулювання в сфері 
діяльності «кваліфікований електронний підпис та печатка (у тому числі технічні засоби 
та процеси їх використання у сфері електронних довірчих послуг)». 

Цей комплекс є достатнім для створення ООВ ЕДП у відповідності до сучасних 
вимог. 

Разом з цим, в Україні на сьогодні не існує не тільки акредитованих НААУ ООВ в 
сфері ЕДП, а навіть поданих на акредитацію заявок згідно правил і процедур НААУ. 

Висновки 
В Україні не існує не тільки акредитованих НААУ ООВ в сфері ЕДП, а навіть 

поданих на акредитацію заявок згідно правил і процедур НААУ. 
Це створює бар’єри для України на рівні Угоди Україна – ЄС (згідно ст. 475 

моніторинг означає безперервну оцінку прогресу у виконанні і впровадженні всіх 
заходів, які охоплюються Угодою). 

Є нагальна потреба розробки навчально-методичного забезпечення та, у разі 
необхідності, процедур НААУ щодо акредитації ООВ у сфері електронних довірчих 
послуг. 
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ БЕЗДРОТОВИХ КОМУТАТОРІВ 
 
Анотація. Розглядаються  вразливості бездротових комутаторів. 

Досліджуються протоколи безпеки Wi-Fi мережі та порівнються  переваги всіх 
протоколів захисту бездротових комутаторів. 

 
Бездротові Wi-Fi мережі набули великої популярності завдяки простоті їх 

налаштування, масштабованості, швидкості роботи та ін. Технологія Wi-Fi безумовно 
зручна і універсальна для організації бездротового доступу до інформації. До їхніх 
переваг відносяться: швидка і проста побудова локальних мереж, гнучкість в побудові та 
масштабованість мереж, мінімум  будівельно-монтажних робіт, висока швидкість тощо. 

Метою роботи є розгляд та аналіз вразливостей бездротових Wi-Fi мереж. Для 
проведення дослідження рівня захищеності використовується декілька інструментів, 
призначених для проведення тестування на проникнення [1].  

Однак вона несе в собі безліч серйозних загроз інформаційній безпеці. Адже Wi-Fi 
з'єднання може бути зламано, а дані перехоплені.  

Існує кілька форм загрози безпеки бездротових мереж. Так, хакери (hackers) 
можуть викрасти інформацію компанії, отримавши неавторизований доступ до її 
додатків, і навіть порушити роботу мережі. 
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Складність забезпечення безпеки бездротової мережі є очевидною. Якщо в 
провідних мережах зловмисник повинен спочатку отримати фізичний доступ до 
кабельної системі або кінцевих пристроїв, то в бездротових мережах ця умова відпадає.  

Однак, незважаючи на відмінності в реалізації, підхід до безпеки бездротових 
мереж і їх дротових аналогів ідентичний: тут присутні аналогічні вимоги до забезпечення 
конфіденційності і цілісності переданих даних і, звичайно ж, до перевірки достовірності 
як бездротових користувачів, так і точок доступу [2]. 

Також до вразливостей бездротової мережі належить складність відстеження 
місцезнаходження зловмисника. Крім того, недостатньо надійні налаштування мережі 
спрощують задачу зловмисника.  

Існує багато методів захисту. Це може бути моніторинг мережі, застосування 
спеціалізованої апаратури. Але найкращим і дешевим засобом являються технології 
шифрування. 

Протоколи безпеки мережі Wi-Fi також мають недоліки [3]. 
Ці та багато інших вразливослей можуть зробити бездротову мережу небезпечною 

та ненадійною для передачі даних. Тому так важливо забезпечувати необхідний рівень 
захисту цих мереж. 

Висновки. Бездротові мережі відіграють важливу роль в житті людей. Бездротові 
мережі дозволяють людям зв'язуватися і отримувати доступ до прикладних програм та 
інформації без використання дротяних з'єднань. Недоліком являється забезпечення 
безпеки бездротової мережі. Так, наприклад, стандарт шифрування WEP може бути 
відносно легко зламаний навіть при правильній конфігурації (через слабку стійкість 
алгоритму). Розглянуті завдання та їх вирішення, які дозволяють безпечне та зручне 
користування бездротовою Wi-fi мережею. Метою цього є покращення роботи та захисту 
бездротових локальних мереж, які присутні у нашому житті. Досліджено протоколи 
безпеки Wi-Fi мережі: WPS, WEP, WPA та WPA2. Проведено атаки на дані протоколи 
безпеки, отримані результати дозволяють зробити висновки щодо налаштувань для 
забезпечення захищеності бездротової мережі. Розроблені рекомендації щодо методів 
захисту Wi-Fi мереж. 
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АЛГОРИТМ ВИБОРУ ТЕХНОЛОГІЇ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ 
 

Анотація. У роботі формалізовано алгоритм, який дозволяє, з урахуванням 
організаційних умов задачі, обрати оптимальну технологію побудови або реконструкції 
інформаційної мережі, визначено які проблеми виникають підчас рішення цієї задачі. 
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Сьогодні інформаційна мережа є запорукою ефективної діяльності будь-якого 

підприємства чи установи, тому питання побудови або реконструкції інформаційної 
мережі підприємства є актуальним [1]. З часом відбувається трансформація вимог до 
мережевих сервісів, і як наслідок, це призводить до що існуюча мережа неспроможна 
задовольнити цим вимогам. Користувачам необхідно або створювати нову мережу, або 
реконструювати стару. Таким чином, користувачеві потрібно вирішувати задачу вибору 
оптимального рішення, тобто такої технології, на базі якої можна створити інформаційну 
мережу, яка б повністю задовольняла вимогам користувача. Цілком зрозуміло, що 
рішення цієї задачі потребує всебічного аналізу багатьох факторів, наявності 
специфічних знань та значних витрат часових ресурсів.  

Інформаційна мережа є складним об’єктом, для аналізу якого доцільно 
застосувати системний підхід [2]. В загальному випадку, зазначену задачу можна 
записати наступним чином – є множина технологій  доступних для побудови 
інформаційної мережі. Кожна технологія описуються набором характеристик. Разом з 
цим, є набір вимог користувача до майбутньої мережі. Очевидно, що потрібно оцінити 
можливості технологій стосовно вимог користувача. В математичному вигляді задача 
записується наступним чином: 

1. користувач  визначає  (задає)  множину  вимог V  до  майбутньої  мережі, 
V={v1, v2,..., vl}, l=[1…k]. 

2. кожна технологія описується множиною характеристик S (можуть бути як 
кількісними, так й якісними), S={s1, s2, … , sm}, m=[1…p]; 

3. кожна характеристика має множину своїх значень Х. Для кількісних 
властивостей – це значення з деякого діапазону Xі = [хі min, xі max], а для якісних – кінцева 
множина заздалегідь заданих значень Xі = {хі1,…, xік}. 

Очевидно, що задачу досить просто вирішити методом порівняння характеристик 
технології з вимогами користувача, якщо усі характеристики технології відповідають або 
перевершують вимоги користувача то її можна застосувати для побудови мережі. Але 
такий підхід не враховує того, що деякі вимоги є більш пріоритетними стосовно інших. 
Для врахування цього доцільно ввести ваговий коефіцієнт wi, який показує наскільки 
важлива і-а вимога. Далі потрібно оцінити технологію, тобто оцінити наскільки 
характеристика si відповідає vi , оцінка Oi характеристики може приймати наступні 
значення: 
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де ix  – значення si характеристики. 

Очевидно, що найбільш оптимальним вибором для побудови або реконструкції 
мережі буде технологія, яка отримає найбільшу оцінку, що може бути представлено у 
наступному вигляді: 
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В такому вигляді процес вибору технології стає більш формалізованим та 
структурованим, але є певна проблем, а саме визначення значень коефіцієнту wi. Для 
рішення цієї проблеми застосовуються метод експертних оцінок – експерти здійснюють 
порівняння характеристик між собою з метою оцінити їх важливість [2], для цього 
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можуть бути застосовані такі математичні методи як метод попарного порівняння, метод 
ранжування, метод порівняння ієрархій [2, 3].  
 Висновок. В роботі формалізовано алгоритм вибору оптимального способу та 
технології побудови або реконструкції інформаційної мережі для заданих умов. 
Алгоритм формалізовано за допомогою системного підходу, вказано якими 
математичними методами вона може бути розв’язана.     
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВТРАТ В З’ЄДНАННЯХ ОПТИЧНИХ ВОЛОКОН 
 

Анотація. Розглядаються види з’єднань оптичних волокон; дефекти, що 
виникають при з’єднанні; причини виникнення дефектів; втрати що виникають при 
з’єднанні. Проведені розрахунки втрат, що обумовлені дефектами з’єднання різного 
типу, а також проведені експериментальні дослідження (вимірювання втрат в волокні з 
з’єднаннями різного типу). Для роз’ємних з’єднань проведена оцінка залежності 
зворотних втрат від  відносної ширини зазору між оптичними волокнами. 
 

Одна з найважливіших частин сучасної техніки зв’язку – оптичне волокно, через 
яке передається інформаційний сигнал. При створенні довгих ділянок траси волоконно-
оптичної магістралі необхідно робити велику кількість з’єднань будівельних довжин 
кабелю. При кожному з’єднанні виникають дефекти, що приводять до відбиття та втрат в 
оптичному волокні. Втрати зменшують сигнал на приймачі, відбиття приводять до 
фазових викривлень сигналу. Виникає проблема створення якісних з’єднань, а саме 
таких, які мають дуже малі  втрати та відбиття, що вносяться з’єднанням. Це обумовлює 
актуальність роботи. 

В роботі розглянуті методи з’єднань оптичних волокон, характеристики з’єднань 
та особливості, що притаманні окремим видам з’єднань, зроблені висновки та 
рекомендації відносно застосування тих, або інших видів з’єднань оптичних волокон. 
Для  нероз'ємного зварного з'єднання проведений аналіз дефектів, що можуть виникати 
при зварюванні, розглянуто внутрішні та зовнішні втрати, надана порівняльна оцінка їх 
величини.  

Проведена класифікація роз’ємних з’єднувачів, та видів втрат в них. Описані 
методі одержання фізичного контакту та проблеми, що виникають при цьому. Проведені 
розрахунки втрат, що виникають при різниці діаметрів серцевин волокон, що 
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з’єднуються, та при різниці діаметрів модового поля волокон. Розраховані втрати при 
радіальному, кутовому та осьовому зміщенні волокон, що з’єднаються.  

Проведено оцінку впливу відбиття на стиках волокон на якість зв’язку, шляхом 
порівняння амплітуд падаючого та відбитого імпульсів на стику волокон. Величина 
відбитої потужності розглядається як додатковий шум, якій підвищує ймовірність 
виникнення помилки на прийомі. Проведені розрахунки залежності зворотних втрат від 
відносної ширини зазору між волокнами, що з’єднуються, при паралельному та 
непаралельному положенні торців волокон. Результати розрахунків наведені на рисунку 
1. 
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а)                                                                                 б)  

Рис. 1 Зворотні втрати при паралельних торцях волокон (а) та непаралельних (б) 
 
При паралельних торцях має місце мінімум зворотних втрат, при непаралельних 

максимум має місце при заповненні зазору між волокнами. 
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DEVELOPMENT OF SERVER MONITORING PROTOCOL 
 
Abstract. Thesis describes the custom application protocol MDP, it’s benefits, structure 

and key features of protocol. 
 
Domain research 

 Nowadays, to monitor the resources of the remote machine a lot of human resources 
should be used. At the very least, to properly configure a remote Linux box, one should set up a 
connection over SSH, then based on the distribution, enter the command one by one to the shell 
to achieve the desired result. A lot of the times, this results in the trial and error process. And 
situation is even worse, if you need to do it on multiple remote machines. While you can write 
the shell script and execute it over the ssh, first of all, you will need to transfer all that data and 
then check for the situation, when the versions of software can mismatch.  
 To comply with all nuances, listed above, to find the uniform solution seems to be quite 
hard. But to the rescue comes scripting languages, which have common syntax, therefore, 
theoretically, code, written once, can be ported to another machine. One of such scripting 
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languages is Python, this language is quite widely used already in system administration, 
therefore, a lot of distribution ship it out the box.   

Also, to unite the language, which speaks server and client, we need to use some 
common message format. To transfer the data, it’s possible to use either UDP or TCP, but over 
that layer we should transfer some data, which will be representing the state of remote machine. 
Such data can be in binary or plain text (human-readable) format. I propose to use for now the 
second variant, because in that way it will be much easier for system administrator/DevOps 
engineer to debug the problems, which can be encountered during the setup. 

Development of methods of monitoring servers 
 Based on the mentioned above, I’ve chosen the JSON format as the format to use 

to transfer the messages from the client to server due to its widely adoption. The JSON format 
is supported in any modern language, therefore, transferring of the logic should be fine to other 
implementations. The format of messages is presented below.  

Based on this structure, you can see, that message from client contains a unique key, 
which is used to identify the machine and give some protection from unauthorized access. The 
answer on this key from the protocol should contain the keyword “status” which indicates 
whether key was accepted or rejected. After that keyword you have an operations array and 
cluster information object, which contain the instructions for the protocol how to change the 
state of the machine. 
 

 
Figure 1 – JSON format 

Creation of MDP monitoring protocol 
 To use an MDP protocol, one should have Python 3 installed on their remote machine. 
To establish connection, remote machine listens on the UDP port 12345 by running in daemon 
mode. To install this, you can use GUI or manually copy the SSH folder. Messages, which 
sends and receives server are in JSON format, therefore, it is very easily to see from the 
command line everything that has been transferred to the machine.  

Also, MDP protocol has another field in its message structure, which instructs it to form 
a cluster. This cluster can be used to back up the important files between machines, which is 
located in the monitored directory. 

Efficiency estimation of server monitoring protocol 
 Efficiency in computation is very broad and therefore on should clarify, which 
parameter should be compared for efficiency estimation. In case of automation, one of the best 
way to calculate this is to calculate the amount of time, which is needed for a person to receive 
the information, with how many keystrokes is needed to be done. So in comparison of MDP 
protocol to plain SSH, user can achieve a great boost of performance, especially, if it a network 
of devices with the same generic parameters. With SSH way, with typing everything manually, 
average time is 12.2 seconds to accomplish, including the connection time and inputting the 
password. With MDP it is 0.06-0.2 ms to retrieve the same information, which indicates the 
great boost of productivity. 

Conclusions and recommendations 
 In this thesis I have covered another way of remote resource management of machine, 
with custom application level protocol. This protocol implemented in Python, so anyone can 
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easily tweak it and customize. Also, because it uses the JSON standard it is very easy to write 
own client interceptors to handle the messages from the remote machine. 
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ КОМПЕНСАЦІЇ ХРОМАТИЧНОЇ ДИСПЕРСІЇ ОПТИЧНИХ 
СИГНАЛІВ 

 
Анотація. Явище дисперсії оптичних імпульсних сигналів, що передаються по 

оптичним волокнам різного типу призводить до збільшення тривалості імпульсу 
сигналу, що розповсюджується по ОВ, та може ускладнити або не уможливити прийом 
імпульсного оптичного сигналу. Тому аналіз та розробка методів мінімізації дисперсії 
сигналів  є актуальною задачею. 

Розвиток сучасних мереж зв’язку йде під знаком безперервного росту потреб у 
збільшенні полоси пропускання. З впровадженням оптичних підсилювачів (ОП) 
швидкість передачі інформації на регенераційній ділянці (РД) обмежується дисперсією, 
зокрема хроматичною дисперсією (Сhromatic Dispersion, далі - CD). В цих умовах усе 
більш актуальним завданням є  компенсація CD на регенераційних ділянках (РД) ВОЛП, 
також до параметрів які погіршують використання оптичних волокон (ОВ), особливо 
при передаванні інформації на великі та дуже великі відстані є нелінійні ефекти, а також 
затухання оптичного сигналу [1]. 

Тому особливу роль відіграють методи нівелювання або мінімізації впливу 
вказаних явищ з метою покращення параметрів передавання оптичних волокон (ОВ).  

В разі, якщо одночасно досягається рівність за модулем та протилежність за 
знаком між погонною хроматичною дисперсією та різницею в групових часах 
поширення звичайного та незвичайного променів, тоді виконується компенсація 
дисперсії і тривалість інформаційного імпульсу оптичного сигналу є незмінною вздовж 
усієї траси пролягання волоконно-оптичної лінії зв’язку (ВОЛЗ). 

Пристрої компенсації хроматичної дисперсії включаються безпосередньо в 
лінійний тракт, і тому разом з компенсацією дисперсії сигналу вони додатково 
спотворюють імпульси за рахуноквнесених ними втрат. 

Відома наступна класифікація методів компенсації хроматичної дисперсії (CD). 
Перш за все, всі методи компенсації поділяють на широкополосні і вузькополосні              
(рис. 1). У межі вузькополосних методів компенсація хроматичної дисперсії сигналу 
здійснюється тільки на одній оптичній несучій.  
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Рисунок 1– Методи компенсації хроматичної дисперсії 
Широкосмугові методи забезпечують компенсацію в деякій смузі довжин хвиль. 

Ця смуга і визначає ступінь широкополосного методу. 
По ступеню реалізації управління, методи компенсації розділяють на методи з 

фіксованою (нерегульованою),  перебудовуваною (регульованою) і адаптивною  
компенсацією. При фіксованій компенсації фазові спектральні характеристики 
використовуваних пристроїв не регулюються. Якщо ж параметри фазових 
характеристик компенсаторів можна регулювати по величині і довжині хвилі, то таке 
регулювання відносять до методів з перебудованою компенсацією. 

Перебудовують характеристики компенсаторів або на місці їх установки, або 
дистанційно. При адаптивній компенсації обов’язково використовується зворотний 
зв’язок, який необхідний для формування (на основі результатів вимірювань 
дисперсійних спотворень в лінії) сигналів управління пристроєм компенсації з 
регульованою фазовою характеристикою. 

Залежно від того, де застосовуються методи – на передаванні, на прийомі або в 
лінії, – їх відносять до методів, заснованих на передспотворенні сигналу, до методів 
корекції фазової характеристики або до комбінованих методів, в яких використовується 
і те, і інше. Залежно від області застосування розрізняють оптичні і електронні методи. 
Оптичні методи, як правило, – широкосмугові. Електронні методи – тільки 
вузькосмугові. Крім цього, існує розділення методів на лінійних і нелінійних, а 
пристроїв – на розподілених і дискретних. Природно, класифікація достатньо умовна. 
Проте вона допомагає пояснити принципи роботи і визначити область додатку того або 
іншого способу або пристрою компенсації.  

Фіксована компенсація CD. Формально до методів компенсації хроматичної 
дисперсії можна віднести включення додаткового ретранслятора, що забезпечує 
зменшення довжини регенераційної ділянки. Проте вартість устаткування додаткового 
пункту регенерації з урахуванням витрат на інфраструктуру така велика, що робить 
такий підхід малоперспективним [1]. 

Оптичне волокно з компенсацією дисперсії сигналу є основним компонентом при 
статичному придушенні хроматичної дисперсії. Його негативна хроматична дисперсія у 
декілька разів перевищує позитивну хроматичну дисперсію ОВ. Додавання ділянки 
волокна з компенсацією дисперсії певної довжини компенсує дисперсію лінії передачі, 
обертаючи її в нуль. Негативна дисперсія, як правило, забезпечується зменшенням 
діаметру серцевини і слабким хвилевідним розповсюдженням. Нажаль, недоліком таких 
волокон із слабким каналуванням світла є збільшення загасання і втрат на вигини. 
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Деякі оптичні компенсатори, зокрема еталони Фабрі-Перо, Жире-Турнуа і Маха-
Цендера, володіють дисперсійними характеристиками, які можуть бути використані для 
компенсації дисперсії ВОЛП [1]. 

Висновки. Вартість мір компенсації буде істотно залежати від дисперсійних 
властивостей ОВ. Так, застосування ОВ з великою ефективною площею знижує прояв 
нелінійних ефектів. Для ОВ з малими значеннями нахилу дисперсійної характеристики 
та кривизни істотно спрощується та знижується вартість компенсації дисперсії у 
спектральному діапазоні. 

Один з найбільш розповсюджених способів компенсації CD на РД реалізується 
шляхом включення по кінцях підсилюючих ділянок модулів компенсації дисперсії 
(антидисперсійних вставок).  

Подальша робота буде націлена на розробку методики розрахунку параметрів 
антидисперсійних вставок. 
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АНАЛІЗ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ МЕРЕЖІ СТІЛЬНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ  

4-ГО ПОКОЛІННЯ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ LTE MIMO 2x2 
 

Анотація. Розглядаються моделі системи передачі даних у мережі LTE, на основі 
конфігурації МІМО 2х2, яка передбачає, в середньому, вдвічі більшу пропускну 
здатність. Наведені розрахунки пропускної здатності системи LTE по відношенню до 
одного абонента у разі різних режимів роботи (модуляція + канальний код), за умови 
конфігурації МIMO 2×2 та режиму роботи TDD. Оцінена середня пропускна здатність 
мережі, що складається з 120 стільників, в яких використовується трисекторна антена 
і на кожен сектор виділяється смуга 10 МГц. 

 
Розвиток безпроводового зв'язку супроводжується безперервною зміною 

технологій, в основі яких лежать стандарти стільникового зв'язку GSM і CDMA. Вимоги 
кінцевих користувачів до наданих послуг постійно підвищуються. Мобільні мережі 
повинні використовуватися не тільки для стільникового зв'язку, але і для передачі відео, 
мобільного ТБ. музики і в роботі з Інтернетом з високими швидкостями і якістю 
передачі. LTE є природним оновленням як для операторів з мереж  GSM / UMTS, так і 
для операторів з мереж CDMA2000. У різних країнах використовують різні частоти та 
смуги для LTE, що робить можливість підключатися до LTE-мереж по всьому світу 
тільки багатодіапазонним телефонам. У порівнянні з раніше розробленими системами 3G 
радіоінтерфейс LTE забезпечить поліпшені технічні характеристики. Зокрема, в LTE 
ширина смуги пропускання може варіюватися від 1,4 до 20 МГц, що дозволить 
задовольнити потреби різних операторів зв'язку, що володіють різними смугами 
пропускання. Стандарт LTE на фізичному рівні використовує технологію Orthogonal 
Freuency Division Multiplexing (OFDM). Відзначимо, що ця технологія вирішує проблему 
усунення міжсимвольної інтерференції, яка виникає при високошвидкісній передачі 
даних через багатопроменевого поширення сигналу. Технологія підтримує багатоантенні 
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системи MIMO. Наприклад, MIMO (2x2), коли прийом та передача використовують по 
дві антени. У даній конфігурації крім підвищення завадостійкості можна домогтися 
підвищення максимальної пропускної здатності за рахунок просторово-часового 
мультиплексування. 

Передавання сигналу в MIMO-каналі може бути виконано з використанням різних 
сигнально-кодових конструкцій залежно від відношення сигнал/шум (Signal-to-Noise 
Ratio, SNR). Таким чином, для збільшення швидкості передавання сигналу доводиться 
використовувати модуляцію вищого порядку (BPSK, QAM, 16 QAM, 64QAM) та більшу 
швидкість кодеру, що можливо тільки в разі підвищення відношення сигнал/шум. Окрім 
того, технологія LTE підтримує можливість використання різних сигнально-кодових 
конструкцій для низхідного та висхідного каналів. На додаток до технології SISO(Single 
InputSingle Output) або один вхід – один вихід  в низхідному каналі для досягнення 
високих швидкостей передавання даних використовуються технології MIMO 
просторово-рознесеного передавання. Зазначено, що на базовій станції (eNodeB) 
використовуються дві антени і, відповідно, дві антени встановлено на абонентській 
станції.  

Враховуючи, що обробка OFDM-сигналів ведеться в частотній області, на 
трудомісткість алгоритму обробки, в тому числі, впливає розмір блоку перетворення 
Фур'є (РБПФ). Розрахуємо РБПФ для сигналів LTE. Враховуючи, що частота 
дискретизації дорівнює  

                                    Fd=1/Ts=30,72 МГц,                                              (1) 
а рознесення між піднесійними 

                                               ∆f=15 КГц,                                                  (2) 
Звернемо тепер увагу на те, скільки фактично може бути використано 

піднесійних, і яку смугу частот вони займатимуть (табл. 1). 
 
Таблиця 1 – Частотні ресурси сигналів LTE 
Кількість ресурсних блоків 6 15 25 50 75 100 
Кількість несійних  72 180 300 600 900 1200 
Зайнята смуга частот, МГц 1,08 2,7 4,5 9,0 13,5 18,0 
 

Порядок розміщення пілотних символів для систем MIMO по піднесійних 
визначається специфікацією TS 36.211.  

У часовій області фізичний рівень радіоінтерфейсу мережі Е-UTRAN має кадрову 
структуру, що складається з напівкадрів тривалістю 5 мс. Кожен півкадр складається з 
п'яти підкадрів або десяти часових слотів. При роботі мережі Е-UTRAN в режимі 
часового дуплексу TDD часові слоти напівкадрів розподіляються між лініями "вгору" і 
"вниз" з урахуванням різних типів призначеного для користувача трафіку. Часові слоти 
ліній "вгору" і "вниз" складаються з цілого числа сигнальних символів (деякі з яких 
можуть використовуватися для визначення часу затримки поширення радіосигналів). 
Структура часових слотів всередині півкадра може змінюватися від півкадра до півкадра, 
адаптуючись до різних профілів трафіку і вимогам до затримок. 

У лінії "вниз" напівкадри містять сигнали синхронізації і системну інформацію. 
Значне спрощення абонентського терміналу досягається за рахунок аналогічності 
структур сигналів синхронізації і системної інформації режимах TDD і FDD. 

Напівкадри мережі Е-UTRAN мають захисний інтервал тільки в точці 
перемикання з лінії "вниз" в лінію "вгору". У точці перемикання з лінії "вгору" в лінію 
"вниз" немає необхідності в захисному інтервалі завдяки синхронізації за часом затримки 
поширення радіосигналу [1].  

Будемо вважати, що в OFDM системі дані передаються блоками (так званими 
кластерами) в частотно-часовій області. Кожен кластер обробляється (кодується і 
декодується) незалежно і характеризується такими величинами: Ns – число піднесійних; 
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Nt – число OFDM–символів; Np – число пілотних піднесійних, n – рівень модуляції 
(бітова загрузка символа), Rc – швидкість коду.  

Кластер складається з NsNt символів. При цьому загальне число інформаційних 
символів дорівнює NsNt –Np. Якщо бітова загрузка символа становить n, то загальне 
число інформаційних біт, переданих за допомогою одного кластера, дорівнює 

)( ptsccluster NNNnRI    

Врахуємо, що тривалість OFDM-символу дорівнює Ts. Тоді число інформаційних 

біт, переданих за одиницю часу (секунду) дорівнює  або , де ∆fs 

=1/Ts − частота проходження символів. 
Позначимо PER (packet error rate) – ймовірність помилки передачі пакета 

(кластера). Якщо всі біти в пакеті декодовані правильно, то даний пакет вважається 
переданим правильно. У разі, коли хоча б один біт передається з помилкою, вважається, 
що пакет переданий з помилкою. Тоді помилка передачі пакета визначається 
відношенням числа помилково переданих пакетів до загального числа пакетів. 

Пропускна здатність, що забезпечується в одному ресурсному блоці [2]: 

        
t

sptsc

N

fNNNnRPER
IPERC




)()1(
)1(                      (3) 

де Ns – число піднесійних; 
Nt – число OFDM-символів; 
Np – число пілотних піднесійних; 
n − рівень модуляції (бітова загрузка символу); 
Rc − швидкість коду; 
∆fs− рознесення між піднесіними; 
I − число інформаційних біт, переданих за одиницю часу (секунду); 
PER  (packet error rate) – ймовірність помилки передачі пакета (кластера).  
Через те, що використовується система з конфігурацією МIMO 2×2, то ресурсний 

блок, що виділяється одному абоненту ділиться на 2 просторових ресурсних блоки. 
Пропускна здатність для одного абоненту у два рази вища за пропускну здатність 
розраховану за формулою (3). У смузі 3×Х МГц можна організувати передавання 3×Y 
ресурсних блоків (див. табл. 1), тому пропускну здатність одного стільника, можна 
розрахувати як добуток пропускної здатності одного абоненту на кількість ресурсних 
блоків у заданій смузі частот. 

 
Таблиця 2 – Результати розрахунку пропускної здатності одного стільника 

системи LTE, за умови конфігурації МIMO 2×2 лiнiї вниз. 

Модуляція  
C, кбіт/с 

для одного 
абонента 

C, Мбіт/с 
для смуги 
3×5 МГц 

C, Мбіт/с 
для смуги 
3×10 МГц 

C, Мбіт/с 
для смуги 
3×15 МГц 

C, Мбіт/с 
для смуги 
3×20 МГц 

ФМ−4 1/2 231 17,32 34,65 51,96 69,3 
ФМ−4 3/4 346 25,95 51,9 77,85 103,8 

КАМ−16 1/2 462 34,65 69,3 103,95 138,6 
КАМ−16 3/4 692 51,9 103,8 155,7 207,6 
КАМ−64 2/3 923 69,3 138,45 207,9 276,9 
КАМ−64 3/4 1038 77,85 155,7 233,55 311,4 
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Таблиця – 3 Результати розрахунку пропускної здатності одного стільника 
системи LTE, за умови конфiгурацiї MIMO 2x2 лiнiї вгору. 

Модуляцiя  
C, кбіт/с 

для одного 
абонента 

C, Мбіт/с 
для смуги 
3×5 МГц 

C, Мбіт/с 
для смуги 
3×10 МГц 

C, Мбіт/с 
для смуги 
3×15 МГц 

C, Мбіт/с 
для смуги 
3×20 МГц 

ФМ-2 1/3 161 12,087 24,174 36,261 48,348 

КАМ-16 1/3 326 24,443 48,885 73,329 97,77 

КАМ-64 1/3 489 36,675 73,35 110,025 146,7 
 

Вважаємо, що в мережі усі режими (модуляція + код) зустрічаються однаково 
часто, тому середня швидкість  на одного абонента у лінії вниз вираховується: 

   



6

1
вниз лінії 6

1
C

i
iC       (4) 

Середня швидкість у лінії вгору: 
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        (5) 

З урахуванням структури кадру, середня швидкість буде складати: 
   Саб = 0,6Слінії вниз + 0,4Слінії вгору      (6) 

Враховуючи, що задана мережа має К=120 стільників, в яких використовується 
трисекторна антена і на кожен сектор виділяється 3 смуги по Х МГц, пропускна здатність 
такої мережі буде складатися з суми пропускних здатностей стільників. У смузі Х МГц 
розподілено Y ресурсних блоків і може бути одночасно обслуговувати Y абонентів. 

У стільнику 3 сектора, тому максимальна кількість одночасно обслуговуваних 
абонентів – N=3×Y. Пропускна здатність одного стільника – Сст 

   Сст = N×Cаб,       (7) 
де N – кількість абонентів 
Пропускна здатність мережі – Смережі, 

   Смережі= Сст×К ,     (8) 
де К – кількість стільників     
 

Таблиця 4 – Результати прорахунку мережі у випадку різних частотних планів 

 
C, Мбіт/с 
для смуги 
3×5 МГц 

C, Мбіт/с 
для смуги 
3×10 МГц 

C, Мбіт/с 
для смуги 
3×15 МГц 

C, Мбіт/с 
для смуги 
3×20 МГц 

Лінія вниз 46,16 92,3 138,49 184,6 Середня пропускна 
здатність у 
діапазоні 

Лінія 
вгору 

24,402 48,803 73,21 97,606 

Середня пропускна здатність 
стільника режим TDD 

37,451 74,901 112,353 149,802 

Максимальна кількість 
одночасно активних абонентів 

мережі 
9 000 18 000 27 000  36 000 

Середня пропускна здатність 
мережі з 120 стільників 

4 494,12 8 988,12 14 482,36 17 976,24 
 

Висновки 
При проектуванні мережі пропускна здатність є одним з найважливіших 

показників, через те, що має бути врахована при визначенні кількості необхідних 
стільників мережі. При наявності вже існуючої мережі прорахунок пропускної здатності 
в першу чергу характеризує навантаження на головну станцію мережі, що дозволить 
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коректно обрати її параметри або визначити необхідну модернізацію у разі розширення 
мережі.  

Дана методика є простою і дозволяє вирахувати навантаження, яке буде 
створювати мережа на головну станцію, тому для вибору параметрів в головній станції 
можна використовувати результати таких розрахунків.  
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ОПТИМІЗАЦІЯ РОБОТИ МЕРЕЖІ ПРОВАЙДЕРА НА БАЗІ ТЕХНОЛОГІЇ 
КЕШУВАННЯ КОНТЕНТУ 

 
Анотація. Робота присвячена аналізу способів оптимізації функціонування 

мережі провайдеру. Визначено за яким показником можна оцінювати ефективність 
роботи мережі провайдера та запропоновано спосіб оптимізації її роботи на базі 
технологій кешування контенту. 

 
Сьогодні, у мережах провайдера користувачам надаються різноманітні послуги, 

серед яких великого попиту набувають різноманітні відео сервіси [1]. Формально процес 
надання будь-якої послуги може бути представлено у вигляді діаграми дій з трьома 
етапами (рис.1) – формування запиту на надання послуги та передача його сервісній 
платформі надання послуг, опрацювання запиту платформою, надання послуги 
користувачеві. 

 

 
Рисунок 1 – Формальна діаграма процесу надання послуги 

 
Очевидно, що з точки зору абонента (користувача), критерій, який оцінює 

ефективність роботи мережі провайдера є TÐÑÏ  час реакції мережі на його запит, тобто 

скільки часу проходе від формування запиту до отримання послуги. На рис. 2 наведена 
спрощена схема організації процесу надання послуги у мережі. 
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Рисунок 2 – Схема надання послуги у мережі провайдера 

 
З рис. 2  видно, що середній час реакції сервісної платформи на запит користувача 

може бути представлений у вигляді суми часу затраченого на передачу запиту на послуги 
по мережі, часу обслуговування та часу доставки запрошеної послуги (контенту). І може 
бути записаний як : 

Ç Î Á ÏT T   +T T+ÐÑÏ  , (1)

де  – час передачі запиту по мережі,  – час обслуговування запита сервісною 
платформою,  – час доставки запрошеної послуги (контенту). 

В свою чергу час передачі запиту та контенту по мережі включає безпосередньо 
час передачі по мережі  ТД та час затримки в вузлах мережі (маршрутизаторах, 
комутаторах) ТSW. 

Отже, для того, щоб мережа провайдера функціонувала в ефективному режимі 

потрібно мінімізувати середній час реакції сервісної платформи TÐÑÏ , тобто критерій 

оптимальності можна записати у вигляді цільової функції: 

) in(T mif    (2)

Проаналізувавши вираз (1), стає очевидним, що один зі способів мінімізації часу 
реакції системи є мінімізація часу доставки послуги. Вирішити це можливо за рахунок 
використання технології кешування контенту [3]. Ідея технології полягає в наступному – 
розмістити в мережі додаткові сервера (точки кешування послуг/контенту), на яких буде 
зберігатися потрібний користувачеві контент. Тоді при першому запиту послуги система 
буде працювати так, як наведено на рис. 1, при цьому паралельно контент буде 
записуватися на сервер кешування і при повторному запиті, видача контенту буде 
здійснюватися вже з сервера кешування (рис.3) 

6.
На
да
нн
я 

по
сл
уг
и

 
Рисунок 3 – Формальна діаграма процесу надання послуги з використанням технологій 

кешуваня 
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Отже, в роботі проведено аналіз процесу надання послуги у мережі провайдера, 
визначено параметр оцінки ефективності її роботи та запропоновано спосіб оптимізації 
роботи на базі технологій кешування контенту. 
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 THE ANALYZING PROGRAM OF THE ELECTROMAGNETIC FIELD UNDER 

SPECIFIC RESTRICTIONS 
 

 Abstract. The present article deals with the practical programming regarding 
behaviour of the electromagnetic filed in the specific statement. Electric and magnetic vector 
intensities obey the harmonic law with respect to the time argument. Numerical and computer 
implementation represent the flat projection of the wave propagation in the rectangular spatial 
resonator. 
 
 1. Introduction. 
 In classical electrodynamics always existed the problems of determining the minimum 
number of postulates and the explicit solutions of the partial difference equations (PDEs) which 
are the basic mathematical model in the electromagnetic field theory [1]. Both mentioned 
scientific directions don’t lose their relevance even till now when the computer use rather often 
somehow suppress the analytic approaches and the exact study. 
 Coming to the fundamental mathematical principle in the electromagnetic field theory it 
can be noticed that engineers use the differential Maxwell equations in the following 
statements: 

 1st equation: Gauss’s law; 
 2nd equation: Gauss’s law for magnetism; 
 3rd equation: Maxwell-Faraday’s equation (Faraday’s law of induction); 
 4th equation: Ampere’s circuital law (with Maxwell’s addition). 

In the present article, the differential Maxwell system in the Cartesian coordinates is considered 
like that  

                                                           (1) 
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where  are the electromagnetic field vector intensities with the scalar 

components , , ( );  describe the 

electric and magnetic field induction;  and  represent current 
charges and charge density;  are the positive real constants denoting specific 

conductivity, electric and magnetic permeability of the medium; . 

 The unknown electromagnetic field vector intensities are harmonic regarding the time 
argument, i.e.  

    .             (2) 
In (2),  is the vibration frequency . 

2. The outline of analytic results. 
 Application of the technique from [2] reduces (1) to the general wave PDE with respect 
to all scalar components of  [3]. The explicit solution of the relevant boundary value 
problem for the spatial rectangular resonator under specific conditions was obtained also in [3]. 
Here, the integral transform method [4] was effectively used. 
 Each scalar component of the electromagnetic field vector intensities was described in 
[3] by the following formula where   

  (3)
 

In (3),  are the lengths of the cavity along all axes ( ), 

and the coefficient  is written below 

 
 The expressions (3), (4) formed the basis for the computer simulation in [3]. 
 3. Program information. 
 The spatial frames and numerical implementation from [3] in the present article are 
considered as the flat projections on the corresponding planes. The values of  
remain the same as in [3] and equal:  

, and the signs of 
cavity are reflected further. 
 The program was written using the program language Python. Python is an interpreted, 
high-level, general-purpose programming language. Created by Guido van Rossum and first 
released in 1991, Python's design philosophy emphasizes code readability with its notable use 
of significant whitespace. Its language constructs and object-oriented approach aims to help 
programmers write clear, logical code for small and large-scale projects [5]. 

(4) 
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 In this program, such libraries were used: 
 Tkinter - is a Python binding to the Tk GUI toolkit. It is the standard Python interface to 

the Tk GUI toolkit, and is Python's de facto standard GUI; 
 Matplotlib - is a Python 2D plotting library which produces publication quality figures 

in a variety of hardcopy formats and interactive environments across platform [6]; 
 Mpl_toolkits - is a plotting library for the Python programming language and its 

numerical mathematics extension NumPy; 
 NumPy - is a library for the Python programming language, adding support for large, 

multi-dimensional arrays and matrices, along with a large collection of high-level 
mathematical functions to operate on these arrays [7]. 

 4. Program work presentation. 
 First, you must run a program by double-click on file prog.py, after it you get initial 
menu of the program: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1- Initial menu of the program 
 

 Then, select sampling interval for each of axes and, also, length of your material(field) 
and click “Find samples”: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 2 - Finding the samples 



  107

 After it, you must write needed physical constants, point at which you want to 
investigate filed behavior, etc. Just click on buttons which represents each of electromagnetic 
field variables: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figure 3 - Field behavior representation 
 

Last but not the least, to get all information about your investigation, click “Get results”, you 
will see the graphical representation of field behavior, all data stores in the file Results.txt. 
 5. Conclusions. 
 Through the proposed results look weaker in comparison with [3], the given numerical 
approach is rather flexible and can be essentially improved for the study of the various concrete 
electrodynamic phenomena. The next future expansion of the present program is planned in the 
case of .    
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АЛГОРИТМ ВИЯВЛЕННЯ ЗАГРОЗ СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКОЮ 
 

Анотація. У роботі досліджується процес управління інформаційної безпекою, 
розглядаються підходи до  виявлення загроз та оцінки їх небезпеки. 
 

Головна задача системи інформаційної безпеки – це протидія загрозам. Для 
визначення переліку загроз, які властиві об’єкту, який захищається потрібно створити 
модель загроз. Модель загроз є одним з основоположних документів при побудові 
системи захисту конкретної інформаційної системи, так як саме в ній враховуються 
особливості ІС, які використовуються в ній програмні, програмно-технічні засоби і 
процеси обробки інформації.[1-3]. Процес визначення загроз безпеки інформації 
доцільно розділити на чотири етапи: 

 Визначення області застосування системи ІБ. 
 Ідентифікація загроз безпеки інформації та їх джерел. 
 Визначення актуальних загроз ІБ. 
 Моніторинг та переоцінка загроз. 
Визначення загроз безпеці інформації має здійснюватися не тільки на етапі 

створення інформаційної системи і формування вимог до неї, а й в ході експлуатації. 
Алгоритм створення моделі загроз формалізовано у вигляді діаграми дій (рис. 1). 
Використання цієї моделі підчас створення СІБ, забезпечить її відповідність вимогам 
міжнародних стандартів та визначеним загрозам , але не гарантує 100% надійності та 
ефективності. 

 
Рисунок 1 – Алгоритм створення моделі загроз 

 
Для ідентифікації загроз безпеки інформації в інформаційній системі 

визначаються [3]: 
 можливості (тип, вид, потенціал) порушників, необхідні їм для реалізації загроз 

безпеці інформації; 
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 уразливості, які можуть використовуватися при реалізації загроз безпеці 
інформації (включаючи спеціально впроваджені програмні закладки); 

 способи (методи) реалізації загроз безпеці інформації; 
 об'єкти інформаційної системи, на які спрямована загроза безпеці інформації 

(об'єкти впливу); 
 результат і наслідки від  
 реалізації загроз безпеці інформації. 

Кожну загрозу можна описати кортежем: 
ЗІБj = <Джерело; вразливість; спосіб реалізації; наслідки> (1)

 Для підтримання системи безпеки в актуальному стані до уваги беруть акутальні 
загрози, які описуються кортежем: 

ЗІБАj = <Ймовірність реалізації Рj; розмір втрат  Хj> (2)
 Переоцінку загроз потрібно проводити раз на рік [3]. Ступень небезпеки загрози 
визначається на базі моделі загроз (рис.1), яка дозволяє сформувати перелік актуальних 
загроз (табл..1) 
 Таблиця 1 – Актуальність загроз 

Розмір втрат  Хj Ймовірність 
реалізації Рj Низька Середня Висока 
Низька неактуальна неактуальна актуальна 
Середня неактуальна неактуальна/ актуальна1 актуальна 
Висока актуальна актуальна актуальна 
1: в даному випадку актуальність/неактуальність загрози визначається за аналізом 
додаткових обставин 
 
 Висновок. Отже, в роботі досліджено метод, який дозволяє виявити загрози 
системі інформаційної безпеки та оцінити їх актуальність для поточного стану системи 
захисту. 
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ДАТЧИКИ МАГНІТНОГО ПОЛЯ З МАЛИМ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯМ 
 
Анотація. Експериментально досліджуються чутливість датчика магнітного 

поля на основі біполярного латерального транзистора з низьким споживанням енергії. 
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Сучасний бурхливий розвиток концепції «Інтернету речей» передбачає наявність 
всеохоплюючої сенсорної мережі та мережі виконавчих пристроїв. Одним з обмежуючих 
факторів цього розвитку є споживання енергії великою кількістю кінцевих пристроїв. 
Тому дослідження по створенню економічних безконтактних виконавчих пристроїв і 
енергоефективних датчиків фізичних величин є актуальним на сьогоднішній день  [1, 2]. 

Магніточутливі прилади знайшли широке застосування як в мережах виконавчих 
пристроїв в якості безконтактних перемикачів, безколекторних електродвигунів 
постійного струму, так і в сенсорних мережах в якості електронних компасів [3, 4], 
систем оперативної та довготривалої пам'яті [5, 6], датчиків різних величин (тиску, 
переміщення, частоти обертів вала і т.д.), в системах електронного заведення 
автомобілів. Нині розроблені надзвичайно високочутливі магнітоелектричні датчики, що 
дозволяють реєструвати поля з індукцією 10-12 Тл [7] і резонаторні датчики з чутливістю 
до 92 мкВ/мТл [8], однак, в конструкції магнітоелектричного датчика використовується 
досить протяжний магнітне коло, виготовлене зі спеціального композитного матеріалу з 
сильним п'єзоелектричним зв'язком [7], а виготовлення багатошарової мікроконсолі 
резонаторного датчика [8] вимагає ювелірної точності. 

Відомі конструкції комбінованих датчиків, в яких для збільшення чутливості 
використовують кілька фізичних явищ, наприклад, застосування до сенсора на основі 
гігантського магнітоопору спеціальної схеми ферозондового fluxgate-принципу 
вимірювання [4], або використання спеціальних магнітних концентраторів разом з 
високочутливим датчиком на основі магнітного тунельного переходу [9], або поєднання 
активного магнітопроводу з тунельним магніторезистивним магнітовимірювачем [10], 
однак такі прийоми вимагають використання декількох різних технологій, що істотно 
ускладнює конструкцію датчиків, їх енергоспоживання і розміри. 

До нині найпоширенішими магнітоприладами є датчики Холла [11, 12]. Однак 
вони споживають значну енергію, а чутливість цих елементів невелика: близько 100 
В/(АТл), що вимагає застосування додаткових підсилювачів. Крім того, покази таких 
приладів залежать від зовнішніх чинників, таких як температура і іонізуюче 
випромінювання. Разом з тим, датчик цифрової сенсорної мережі повинен споживати 
мало енергії, мати високу чутливість і бути стійким до зовнішніх впливів. 

Напівпровідникові магніточутливі прилади знаходять широке застосування в 
сучасних радіокерованих системах автоматики і сенсорних мережах, оскільки вони 
досить енергоефективні, можуть значно змінювати ті чи інші електричні властивості при 
зміні магнітного поля і легко інтегруються в електронні схеми бездротових систем. 

Напівпровідникові резистори широко застосовуються в якості датчиків різних 
величин (магніторезистори, терморезистори, фоторезистори і т.д.). Зазвичай вони 
включаються в мостову схему з чотирьох елементів, два з яких чутливі до вимірюваного 
впливу (напівпровідникові резистори), а два інших пасивні навантажувальні резистори 
[13]. Недоліком таких датчиків є те, що крім вимірюваного магнітного поля вони чутливі 
і до інших впливів. Так, наприклад, на покази магніторезисторів впливає навколишня 
температура і радіація. Це знижує точність вимірювання необхідного параметра. У 
напівпровідникових інжекційних приладах (діодах, транзисторах) такі недоліки можна 
компенсувати. 

Метою цієї роботи є підвищення ефективності сенсорів магнітного поля за 
рахунок використання транзисторних магніточутливих елементів, які мають підвищену 
чутливість до зовнішнього магнітного поля. 

Для підвищення енергоефективності датчиків магнітного поля найбільший інтерес 
представляють горизонтальні (латеральні) магнітотранзистори, тобто транзистори, 
колектори яких розташовані в стороні від емітера на одній поверхні пластини (рис.1). Їх 
магніточутливі властивості обумовлені відхиленням інжектованих носіїв від колектора 
(або до нього). Розглянемо дію магнітного поля на зміну струму колектора p-n-p-
транзистора в якому основними носіями заряду є позитивні дірки. На рис. 1 суцільною 
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лінією вказані траєкторії руху інжектованих з емітера Е в базу Б дірок при відсутності 
магнітного поля. Включення поперечного магнітного поля призводить до відхилення 
траєкторії руху інжектованих емітером носіїв заряду (пунктирна лінія). 

 

а) б) 
Рисунок 1 – Схема роботи планарного магнітотранзистора: 

відхилення інжектованих носіїв до колектора а), 
відхилення інжектованих носіїв від колектора б) 

 
За відсутності магнітного поля, інжектовані з емітера Е носії рухаються під дією 

електричного поля до колектора К. Довжина шляху носіїв інжектованих з точки x = 0 
дорівнює               

22
0   hW   .                                                       (1) 

У магнітному полі полярності “+В” (рис.1, а) носії відхиляються до верхньої межі, 
і їхній шлях W0B скорочується на величину Δa. Більш того, частина носіїв заряду Wx, які 
не потрапляли в колектор, після відхилення магнітним полем будуть потрапляти в нього і 
брати участь в провідності. У магнітному полі “–В” (рис.1, б) носії відхиляються в глиб 
бази на відстань Δa, а частина носіїв заряду Wx, які без магнітного поля потрапляли в 
колектор, після відхилення магнітним полем не потраплятимуть в нього і не братимуть 
участі в провідності. 

З урахуванням відхилення носіїв зарядів в магнітному полі коефіцієнт передачі 
струму в схемі із загальною базою виражається у вигляді [14]: 
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0Б21Б21 1 ,                                            (2) 

де h21Б – коефіцієнт передачі струму в схемі з загальною базою під час відсутності 
магнітного поля; В – магнітна індукція зовнішнього поля; b – довжина емітера. У виразі 
(2) введена константа A = kT/qE, де Е – напруженість електричного поля в базі. 

Експериментальні вимірювання вольтампер-
них характеристик при значеннях магнітної індук-ції 
зовнішнього поля до 0,6 Тл здійснювалася на p-n-p-
транзисторах з кремнію з опором бази ρ = 20 кОмсм. 
Розмір емітера b = 0,60,6 мм2, відстань між 
емітером і колектором ℓ = 0,8 мм, напруженість 
електричного поля в базі Е = 600 В/см. Перевірка 
формули (2) проводилися для струму емітера 
IЭ=1,5мА.  

 З рис. 2 видно, що для направлення 
магнітного поля “–В”, яке зменшує h21Б, збіг 
розрахованої по (2) залежності (суцільна лінія) з 
експериментальними значеннями (точки) досить 
добре. Коли напрямок зовнішнього магнітного поля 
“+B”, то експериментальні значення коефіцієнта h21Б 
(точки) є меншими, ніж випливає з розрахунків за 

 
Рисунок 2 –  Залежність 

коефіцієнта передачі струму від 
магнітної індукції 
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формулою (2). Це можна пояснити тим, що в (2) не враховувалася рекомбінація 
інжектованих носіїв на поверхні бази між емітером і колектором. Рекомбінація зменшує 
кількість носіїв заряду, які беруть участь в провідність, а значить коефіцієнт передачі 
струму на практиці виявляється менше. 

Найбільша магнітна чутливість може бути отримана в схемі із загальним емітером 
і відключеною базою. Це пов'язано з тим, що при підключеної базі в ній є електричне 
поле, спрямоване від емітера до базового контакту Б (внаслідок протікання базового 
струму). Це поле виносить частину інжектованих носіїв з активного об'єму бази, 
особливо при великих значеннях W0 (1) і зменшує коефіцієнт передачі, а відповідно і 
чутливість до магнітного поля. У схемі з відключеною базою електричне поле в базі 
направлено від емітера до колектора, тому цей ефект відсутній. Струм через транзистор 
при відключеній базі визначається як 

                         
21Б

КБ0

 - 1
  

h

I
I   .                                                            (3) 

Підставивши в (3) значення h21Б (2), отримаємо залежність струму від магнітного 
поля. Для малих В вона визначається як: 
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На рис. 3 показані залежності струму колектора I від магнітної індукції 
зовнішнього поля при різній напрузі на транзисторі при відключеній базі (в 
двополюсному включенні). З ростом напруги і струму магнітна чутливість збільшується, 
що можна пояснити збільшенням h21Б з ростом струму. При струмі 0,6 мА магнітна 
чутливість порядку 2104 В/АТл при розсіюється 20 мкВт. 

 

Описана конструкція магнітотранзистора з зазначеними вище геометричними і 
електрофізичними параметрами матеріалу 
випускається промисловістю як магнітодіод 
КД304, оскільки має два виходи (без базового 
виходу). Так як емітерний і колекторний контакти 
однакові, він може вмикатися при будь-якій 
полярності напруги. 

Таким чином, експериментально доведено, 
що латеральний біполярний транзистор з 
горизонтальним розташуванням електродів може 
бути використаний в якості високочутливого 
датчика магнітного поля з малим споживанням 
енергії через відсутність додаткових схем і 
магнітних кіл. Чутливість такого датчика на два 
порядки вище датчиків Холла. Характерною 
особливістю транзисторного датчика є його 
полярність: магнітна чутливість змінює свій знак 
при зміні напрямку магнітного поля. 
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ПРЕЦИЗІЙНІ ПРИСТРОЇ ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ ОПТИЧНИХ 
СИГНАЛІВ В ЧАСТОТНІЙ ОБЛАСТІ 

Анотація. Розглядається загальна проблема підвищення спектральної 
ефективності волоконно-оптичних систем передачі. Досліджується метод 
розпізнавання оптичних імпульсів з дуже великою роздільною здатністю та спосіб 
реалізації. 
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Сучасні тенденції розвитку багатоканальних телекомунікаційних систем, які 

пов'язані з підвищенням їх пропускної спроможності шляхом традиційних методів 
сигнального ущільнення, вже вичерпують свої можливості через обмеженість фізичних 
характеристик засобів передачі повідомлень та параметрів середовища поширення 
сигналів. Але актуальність питання збільшення пропускної здатності вже діючих систем 
зі збереженням функціональності окремих елементів і вузлів залишається відкритою.  

Тотожність  
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де )(G - спектральна щільність в момент введення сигналу в ОВ, показує, що 
енергетичний спектр є стійкою характеристикою оптичного сигналу по відношенню до 
матеріальної дисперсії [1], що можна підтвердити після перетворень по формулі 2.  

)()](exp[)()](exp[)(),( 22  GjzGjzGzg  .   (2) 
На цьому положенні засновано метод розрізнення оптичних сигналів в частотній 

області. Звичайно, форма енергетичного спектра на стороні прийому буде залежати і від 
нерівномірності коефіцієнта загасання по частоті, який в свою чергу призводить до 
додаткового збільшення тривалості оптичного імпульсу [2], але обмежуючись розглядом 
вузькосмугової ВОСП, будемо нехтувати цими ефектами. 

Ідея методу розпізнавання сигналів в частотній області зводиться до порівняння 
спектра сигналу на вході приймального пристрою з опорним спектром [3]. Принципова 
схема пристрою, що реалізує даний метод, дана на рис. 1. 

На рис. 1 компонент у вигляді дифракційної решітки (ДР) показаний умовно. 
Насправді необхідний компонент, який виділяє складові енергетичного спектра з дуже 
високою роздільною здатністю. 

 
Рисунок 1 – Принцип розрізнення ОІ в частотної області: 

ОУ - оптичний підсилювач; ОК - оптичний компаратор; ДР - дифракційна решітка 
 
Орієнтовно можна вважати, що в вікні прозорості 1550 нм смуга частот 100 ГГц 

каналу STM-16 відповідає смузі в області довжин хвиль близько 1 нм. Для розрізнення 
спектрів різних ОІ потрібна роздільна здатність, яка дозволила б виділити 50…100 
енергетичних компонентів спектра. Тобто, роздільна здатність пристрою, названого на 
рис. 1 ДР, повинна мати порядок 0,01 нм, або приблизно 10 пм. 

Навіть прецизійні ДР з кількістю ліній близько 10000 на один міліметр далекі від 
можливості такого дозволу. У той же час, принципова можливість вирішення даного 
завдання вже забезпечена технологічно за допомогою спектрометрів.  
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Спектрометр – це спектральний прилад зі сканувальним пристроєм, який за 
допомогою фотоелектричних приймачів дає змогу кількісно оцінювати розподіл енергії у 
спектрі. Термін застосовується до приладів, що працюють у широкому діапазоні хвиль: 
від гамма- до інфрачервоного випромінювання. 

Принцип роботи [4] полягає в тому, що світло, пройшовши оптичне волокно, 
потрапляє в спектрометр, а саме, через вузьку апертуру, відому як вхідна щілина. Лінза 
віньєтує світло на вході в спектрометр і потім розсіяне світло колімується за допомогою 
увігнутого дзеркала і направляється в дифракційну решітку. Решітка розсіює компоненти 
спектра під злегка різними кутами, які потім фокусуються другим увігнутим дзеркалом 
на детекторі. В якості альтернативи можна використовувати увігнуту голографічну 
решітку для реалізації всіх трьох функцій спектрометра одночасно, який має свої 
переваги і недоліки. Як тільки світло потрапляє на детектор, фотони світла 
перетворюються в електрони, які потім через послідовний порт передачі даних надходять 
у ПК. Програма проводить інтерполяцію сигналу в залежності від кількості пікселів в 
детекторі і лінійної дисперсії дифракційної решітки для реалізації калібрування, яка 
дозволяє накреслити графік розподілу по довжинах хвиль в спектрі. Потім ці дані можна 
використовувати в численних спектральних дослідженнях. 

Наприклад, серійно випускається портативний спектрометр, який  забезпечує 
роздільну здатність близько 15 пм [5]. Таким чином, принципова можливість 
використання алфавітів сигналів з різними енергетичними спектрами існує при 
сучасному рівні розвитку техніки. 

Висновки. В роботі показана принципова можливість реалізації методу розпізна-
вання оптичних сигналів в частотній області та було визначено, який пристрій вирішує 
питання з виділенням складових енергетичного спектра з дуже високою роздільною 
здатністю. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ СИСТЕМ 
РАДІОЗВ’ЯЗКУ 4G 

 

Анотація. Проведено дослідження впровадження технології MIMO у системи 
радіозв’язку четвертого покоління (LTE та WiMAX), та як це застосування підвищує 
загальну завадостійкість та пропускну спроможність радіоканалу. 
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Використання технологій ортогонального частотного (OFDM) і просторового 
(MIMO) рознесення в сучасних бездротових системах зв'язку широкосмугового доступу 
дозволяє досягти збільшення інформаційної ефективності в умовах багатопроменевого 
поширення сигналу і, як наслідок, підвищити завадостійкість розглянутих систем. При 
цьому значний вплив на ефективність перешкодостійкого прийому в умовах частотної і 
тимчасової вибірковості каналів надає точність фазової синхронізації і оцінювання 
канальних характеристик. Саме цьому впровадження MIMO є найбільш перспективною у 
плані надійності технологією. 

Метою магістерської роботи є дослідження як застосування технології MIMO 
відображається на підвищенні завадостійкості та надійності безпроводових мереж. На 
сьогодні найбільш актуальною є технологія рознесення передачі, в якій об'єднуються 
переваги не тільки тимчасового кодування, але і просторового рознесення, в добавок 
підвищується простота обробки сигналу. У цій техніці використовуються особливі 
просторово-часові коди (STBC) для незалежної обробки декоррелірованних і 
перевідбитих сигналів. Сучасна радіотехніка використовує системи з декількома 
передавальними і приймальними антенами (технологія MIMO), вона входить в сучасні 
стандарти передачі даних, наприклад, WiMAX (IEEE 802.16e) або Wi-Fi (802.lin). 
Вивчаючи і аналізуючи наведені наукові дослідження, які присвячені багатопроменевим 
середовищам, вдалося виявити підходи до вирішення завдань сучасного радіозв'язку, що 
дозволяє вважати актуальним подальше дослідження техніки з рознесеними антенами. 

Підвищення швидкості передачі інформації в системах LTE і WiMAX досягається 
в основному не тільки збільшенням розташування модуляції сигналів, а й за допомогою 
застосування OFDM (частотного ущільнення). Проте, збільшення швидкості передачі 
інформації часто обмежене запізненням променів в багатопроменевих каналах. У 
подібних системах для повного розкладання сигналів ортогональний порядок 
піднесущих частот необхідно обробляти когерентно. 

Вивчаючи сучасні наукові публікації можна зробити висновок, що актуальна тема 
технологій, які отримають користь з недоліків, таких як ефект багатопроменевого 
поширення. Одна з таких технологій передбачає застосування систем з декількома 
антенами. Ці системи базуються на механізмі просторово-часової обробки (STP) 
цифрових сигналів. В STP застосовується адаптивна обробка цифрових сигналів 
системою, яка складається з декількох антен, використовуючи особливості просторової і 
тимчасової областей радіоканалу. Раніше технологія STP застосовувалася в основному в 
станціях або точках доступу, але не була застосована до мобільних пристроїв. Причиною 
цього була недостатня обчислювальна потужність, необхідна для реалізації STP-
алгоритмів, а також їх малої ємності батарей. Сьогодні ж ці технології стали доступні так 
само і для них. 

Техніка STP може застосовуватися на передавальному, приймальному або на обох 
кінцях каналу. Технологія STP застосовна на обох кінцях радіоканалу. Система, що 
використовує інтелектуальні антени в передавальному тракті, то вона називається MISO 
(Multiple Input Single Output), а якщо ж на приймальному - SIMO (Single Input Multiple 
Output). 

У системах, які базуються на основі MISO і SIMO багаторазово поліпшується 
якість каналу, але не збільшується швидкість передачі даних. Для підвищення 
пропускної здатності каналу можна застосовувати технологію STP на обох кінцях 
радіоканалу (передавальному і приймальному). Такі системи прийнято називати MIMO 
(Multiple Input Multiple Output). 

Щоб збільшити ємність каналу в системах MIMO використовується ефект 
розсіювання сигналу, що передається на різних фізичних об'єктах (гори, будівлі, дерева). 
Чим більша кількість передавальних (Nt) і відповідно їм прийомних (Nr) антен, тим 
теоретично велика (Nt x Nr) пропускна здатність каналу. Причиною цього є розбиття 
потоку даних передавача на незалежні послідовності бітів, які пересилаються на приймач 
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одночасно, використовуючи масив антен. Таку техніку прийнято називати просторовим 
мультиплексуванням. 

Висновок. Система незалежної обробки перевідбитих декоррелірованних сигналів 
абонента (MIMO) є багатообіцяючою технологією, що забезпечує збільшення пікової 
швидкості передачі трафіку, середньої швидкості передачі даних і пропускної здатності 
сот в широкосмугових бездротових мережах. Головна перевага  - додаткова надійність, 
яка забезпечується безліччю прийомних ланцюгів. Якщо один з цих ланцюгів буде 
пошкоджений, то інші зможуть залишитися в роботі, хоч із втратою швидкості передачі. 
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ЗАСТОСУВАННЯ У ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ СИСТЕМАХ ПЕРЕДАЧІ 
КОДІВ, ЩО ВИПРАВЛЯЮТЬ ПОМИЛКИ 

 
Анотація. В роботі виконано аналіз методів кодування для виправлення помилок в 

оптичних мережах. Показано необхідність пошуку деякої загальної технології. 
 
Останнім часом різко зріс інтерес до кодування у волоконно-оптичних системах, 

про що свідчить збільшення кількості публікацій та багато експериментальних 
досліджень, представлених на наукових конференціях. Основними чинниками, що 
спонукали застосування кодування в оптичному зв’язку є:  

- високі вимоги до пропускної спроможності внаслідок зростанню використання 
Інтернету, IPTV, VoIP та YouTube;  

- швидке зростання можливостей обробки сигналів сигнальними процесорами.  
В останні роки, при швидкому зростанні послуг, орієнтованих на дані, і 

загальному розгортанні мереж високошвидкісного доступу, спостерігається великий 
попит, що сприяє модернізації оптичної мережі з розподілом за довжиною робочої хвилі 
з густою сіткою несівних (DWDM) з 10 Гбіт/с на тракт до 40 Гбіт/с або 100 Гбіт/с на 
канал і більше. На етапі стандартизації знаходяться100 Гбіт/с Ethernet (100 GbE)  як для 
локальних мереж (LAN), так і для магістральних мереж (WAN). 400 Гбіт/с і 1Тб/с 
вважаються наступними кроками після 100 Гбіт/с і вже починають привертати інтереси 
дослідників.  

Перехід на більш високі швидкості передачі пов'язаний із численними 
проблемами, такими як погіршення завадостійкості сигналу через різні спотворення 
каналів (лінійні та нелінійні). Для зменшення впливу спотворень оптичного сигналу та 
впливу завад набуло важливості кодування, що виправляє помилки.  
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В роботі [1] продемонстрували 2-розрядний FDPC на основі м'якого рішення 
(9216,7936) та FEC (992,956) кодування, з чотирма ітераціями, використовуючи живі 
плати емуляції FPGA і продемонстрував NCG 9,0 дБ при 31,3 Гбіт/с (на виході BER 10-

13). Деякі інші пропозиції щодо коду LDPC, придатні для оптичної передачі довжини 
хвилі 100 Гбіт / с на секунду, наведено в [2]. 

Результати моделювання свідчать про те, що 4-бітове представлення працює 
порівняно з поданням подвійної точності, тоді як 3-бітове подання виконує на 0,27 дБ 
гірше, ніж подання з подвоєною точністю в BER 2х10-8. Код LDPC (24015,19212) зі 
швидкістю 0,8 перевершує конкатенацію RS (255,239). 

C RS (255,223) (швидкість 0,82) на 3,35 дБ, а RS (255,239) на 4,75 дБ, обидва при 
BER 10-7. Цей же код LDPC перевершує проектну геометрію (PG) (2; 26) на основі LDPC 
(4161,3431) (зі швидкістю 0,825) на 1,49 дБ при BER 10-7 і більше виконує КНДР на 
основі СНІДу (4320,3242) швидкості 0,75 [3] на 0,25 дБ. При BER 10-10 вона перевершує 
решітку на основі решітки (8547,6922) зі швидкістю 0,81 (розроблена, як описано в [4]) 
на 0,44 дБ, а BCH (128,113) BCH (256,239) TPC зі швидкістю 0,82 на 0,95 дБ. NCG при 
BER 10-12 становить 10,95 дБ.  

Висновки. Зважаючи на той факт, що згорткові коди мають низьку швидкість, 
блок-коди описані набагато більше деталей. Хтось може використовувати проколювання 
для збільшення коду згорткових кодів за рахунок погіршення продуктивності BER. 
Проте згорткові коди є слабкими, якщо тільки вони не використовуються в поєднанні з 
кодами RS. З іншого боку, швидкість коду цієї схеми конкатенації є занадто низькою, 
щоб мати практичне значення для оптичного зв'язку.  

Циклічні коди підходять для використання при виявленні помилок, тоді як BCH-
коди для виправлення помилок. Важливий підклас BCH-кодів, кодів RS, 
стандартизований для використання у волоконно- оптичних системах зв’язку. 

У поєднанні з поляризаційним мультиплексуванням QPSK 2-розрядний FDPC на 
основі м'якого рішення (9216,7936) є першим потенційним кандидатом для оптичної 
передачі зі швидкістю 100 Гбіт/с і вище.  
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ УСТАНОВИ 

 
Анотація. Розглядаються основні елементи забезпечення безпеки інформаційної 

мережі бібліотеки. Пропонується система заходів для забезпечення захисту 
електронних ресурсів бібліотек та інформаційної безпеки користувачів бібліотечно-
інформаційної установи. Цілісність, надійність та доступність інформації. 
 

Інформаційний простір відіграє надзвичайно важливу роль в формуванні та 
розвитку сучасного світу, впливаючи на всі сфери людської діяльності. Інформаційні 
технології дають змогу державі або підприємству реалізовувати власні інтереси, 
пришвидшують процеси обміну та співпраці. Від обсягу, швидкості та якості обробки 
інформації значною мірою залежить ефективність управлінських рішень, зростає 
значення методів управління з використанням інформаційних технологій соціальними та 
економічними процесами, фінансовими і товарними потоками, аналізу та прогнозування 
розвитку внутрішнього і зовнішніх ринків. Проте неефективне використання інформації 
здатне послабити або завдати значної шкоди безпеці організації, яка не має дієвої 
системи захисту від  негативних інформаційних впливів. З цього слідує, що інформаційна 
безпека є невід'ємною складовою ефективної діяльності будь-якої установи.  

Метою цієї статті є детальний розгляд бібліотеки як суб’єкта формування системи 
інформаційної безпеки та одного з гарантів забезпечення інформаційної безпеки 
суспільства.  Характерні ознаки бібліотечно-інформаційного закладу формуються 
функціями, які він виконує. Комунікаційна функція здійснюється за допомогою надання 
користувачу документа, відомостей про нього, інформації, що міститься у документі, 
організації усного спілкування між користувачами та авторами документів, або носіями 
соціально значущої інформації [1]. З огляду на це, особливість бібліотеки як суб’єкта 
забезпечення інформаційної безпеки полягає в тому, що, надаючи широкому колу 
користувачів доступ до ресурсів, бібліотека має водночас забезпечити й безпеку даних. 
Меморіальна функція полягає в збереженні сукупності відібраних документів із метою 
їхньої передачі наступним поколінням [1]. Необхідність довготривалого зберігання 
документів потребує вирішення широкого кола питань, пов’язаних із захистом 
інформації з метою збереження її цілісності та доступності протягом багатьох років. 

Особливість системи інформаційної безпеки бібліотеки зумовлена цільовим 
призначенням дій, спрямованих на захист даних. Як указують сучасні теоретики 
інформаційної галузі, захисні заходи щодо інформації спрямовані на забезпечення її 
цілісності, конфіденційності та доступності [2]. Для більшості суб’єктів першочергове 
значення має захист саме конфіденційності інформації, а цілісність розуміється 
виключно як незмінність інформації. Водночас для бібліотек найважливіше в цьому 
аспекті – забезпечити актуальність, доступність даних та послуг з їх надання. Таким 
чином, при формуванні системи захисту інформації в бібліотеці пріоритет надається 
забезпеченню цілісності та доступності інформаційних ресурсів. 

Умови діяльності бібліотечного закладу, сформовані на засадах вільного доступу 
громадян до інформації, викликають необхідність обережного ставлення персоналу 
бібліотек до її семантичного навантаження. Бібліотека має виступати гарантом 
надійності, достовірності, повноти, точності та якості інформації, що надається 
користувачам. 
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Розглянуті специфічні риси діяльності бібліотечно-інформаційних закладів дають 
можливість дійти таких висновків: 

1) бібліотеки як суб’єкти забезпечення інформаційної безпеки мають специфічний 
якісний та кількісний склад загроз інформаційній безпеці, порівняно із суб’єктами інших 
сфер діяльності; 

2) при формуванні системи захисту інформації основна увага має приділятися 
забезпеченню цілісності, доступності та тривалому збереженню окремих видів 
інформаційних ресурсів; 

3) система інформаційної безпеки бібліотеки повинна передбачати як безпеку 
даних, так і захист користувачів від неточної, неякісної, негативної та ін. інформації; 

4) проблема інформаційної безпеки бібліотеки потребує власної теоретико-
методологічної бази.  

Сучасні бібліотеки виступають в ролі соціально-комунікаційних інститутів та 
мають тенденцію до масового впровадження комп’ютерних технологій, використання та 
надання доступу користувачам до інформаційних ресурсів глобальних мереж, збирання 
та зберігання електронних документів тощо. За таких умов проблема забезпечення 
інформаційної безпеки бібліотеки має включати цілу низку напрямів, засобів та дій, які є 
пов’язаними, взаємодіючими та виконують єдину цільову функцію. Якщо вважати, що 
об’єкт, організований як цілісність взаємопов’язаних між собою елементів, належить до 
категорії “система” [3], є цілком правомірним розглядання інформаційної безпеки 
бібліотеки як системи. Системна сутність інформаційної безпеки бібліотеки потребує 
розгляду взаємозв’язків між її підсистемами та аналізу як складової певної метасистеми. 
Враховуючи це розглядаємо найважливіші елементи цієї системи. 

Перший елемент, безпека електронних ресурсів бібліотечно-інформаційних 
систем, забезпечується шляхом захисту інформації від несанкціонованого доступу, її 
пошкодження, втрати або модифікації. Захист авторських прав, включаючи правовий 
захист інтелектуальної власності бібліотеки є невід’ємною складовою системи захисту її 
інформації. 

Другий елемент системи – інформаційна безпека користувачів та персоналу. З 
одного боку, інтереси особистості в інформаційній сфері полягають у забезпеченні їй 
доступу до відкритої інформації, на використання інформації в інтересах здійснення не 
забороненої законом діяльності. З іншого боку, активне використання мережевих 
технологій у бібліотеках призвело до загострення проблеми забезпечення інформаційно-
психологічної безпеки користувачів. Тому окрім забезпечення захисту інформаційних 
ресурсів, система інформаційної безпеки бібліотечно-інформаційного закладу повинна 
передбачати захист особистості від інформації негативного характеру, гарантувати 
точність та надійність інформації, забезпечувати захист особистих даних користувачів та 
персоналу.  

Враховуючи умови діяльності бібліотечних закладів, які базуються на концепції 
надання вільного доступу до інформації, та зважаючи на світові тенденції розвитку 
теоретико-методологічних і практичних засад досліджуваної проблеми, вважається, що 
система інформаційної безпеки бібліотеки входить до метасистеми “інформаційна 
безпека суспільства і держави” та є одним із її забезпечуючих чинників. Тобто, 
формуючи власну систему інформаційної безпеки, бібліотека як соціальний інститут, що 
здійснює інформаційну діяльність, є одним із суб’єктів забезпечення інформаційної 
безпеки суспільства, яка, у свою чергу, є інфраструктурною частиною національної 
безпеки України. 

У статті американського вченого Г. Н’юбі [4] підкреслюється, що інформаційна 
безпека в сучасних бібліотеках не може бути обмеженою лише захистом комп’ютерних 
даних. Для забезпечення інформаційної безпеки бібліотеки, роботи всіх систем та 
підсистем необхідно розробити та реалізувати внутрішню політику для забезпечення 
єдності організаційно-адміністративних заходів. В основі системи інформаційної безпеки 
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лежить людський фактор, тому потрібно встановлення певні правила прийому на роботу, 
визначити підрозділи або особи, відповідальні за захищеність інформаційних ресурсів 
бібліотеки, чітко розмежувати відповідальність працівників установи. Окрім цього 
потрібно організувати навчання співробітників бібліотеки основам інформаційної 
безпеки, методам та засобам захисту інформації в автоматизованих бібліотечно-
інформаційних системах та забезпечити комфортні умови для їхньої праці та відпочинку. 

Щоб запобігти несанкціонованому доступу користувачів до баз даних службового 
призначення необхідно розмежувати доступ користувачів до електронних ресурсів, 
згідно з їхніми посадами. Для цього слід розробити список правил, згідно з якими буде 
надаватись доступ до електронних ресурсів та застосувати адміністративні засоби, такі 
як встановлення паролів та використання персоналом смарт-карток.  

Для запобігання зараження комп’ютерного обладнання вірусами доцільним є 
використання антивірусних програм, які постійно оновлюються та обмеження 
можливості використання зовнішніх електронних носіїв користувачів. Дуже важливим 
елементом захисту є правильно сконфігурований мережевий екран, який захищає 
внутрішню мережу від зовнішніх атак. Окрім цього, на програмному рівні необхідно 
обмежити доступ до сайтів з деструктивною та неякісною інформацією. Вкрай важливо 
забезпечити цілісність інформації, для цього потрібно регулярно створювати резервні 
копії даних. Для забезпечення захисту електронних файлів бібліотеки та особистих даних 
користувачів від несанкціонованого доступу доцільно використовувати сучасні 
алгоритми шифрування.  

Проаналізувавши проблеми забезпечення інформаційної безпеки мережі публічної 
установи встановлено, що на сучасному етапі формування інформаційного суспільства 
нехтування правилами безпеки інформаційних мереж таких закладів, як бібліотеки, 
загрожує нанесенням моральних і матеріальних збитків не тільки певній організації, а й 
державі в цілому. Беручи до уваги швидкість розвитку сучасних технологій, 
забезпечення необхідного рівня захисту інформаційної мережі потребує застосування 
комплексу заходів у організаційному, інженерно-технічному та правовому полях 
бібліотечно-інформаційної установи та їх регулярного вдосконалення. 
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ефективності роботи сучасних пошукових систем на базі суб’єктивних оцінок. 
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Мережа Інтернет – це унікальний інформаційний об’єкт, який містить практично, 
необмежену кількість різноманітних інформаційних ресурсів. Очевидно, що задача 
пошук інформації у мережі Інтернет є досить складною, тому для цього застосовуються 
спеціальні інструменти – пошукові системи. Пошукові системи – це автоматизовані 
інформаційні систем, які призначені для пошуку інформації  (інформація може бути 
подана у вигляді документів, зображень, відео тощо), яка опублікована в мережі, згідно з 
заданими користувачем критеріями пошуку (пошуковий запит) [1]. 

Пошукові системи виконують дві взаємопов’язані задач – збір, обробка та 
зберігання даних щодо інформації, яка міститься на різних ресурсах та пошуку 
інформації. 

В загальному випадку принцип роботи пошукових систем наступний – система 
збирає данні про інформацію розміщену на різних ресурсах, далі обробляє її та 
розраховує певну характеристик сторінки, яку називають індексом. Отримавши запит від 
користувача система обробляє його і визначає індекс запиту, а потім порівнює його з 
індексами ресурсів, після чого видає користувачеві ранжований (відсортований у 
порядку зменшення відповідності між індексом запиту та індексом сторінки) перелік 
знайдених ресурсів.   

Архітектура пошукової системи складається з трьох базових компонентів: 
пошукового механізму (web spider, агенти кроулери), індексатору, пошукової машини 
[2]. В залежності від алгоритму роботи індексатору пошукові системи бувають трьох 
типів: пошукові каталоги,   рейтингові системи,  індексні бази даних. Сьогодні в світі 
існує декілька десятків пошукових систем, але лише п’ять з них мають популярність 
більш ніж 1%. За статистичними даними [3] найбільш популярна пошукова система це 
Google її використовує майже 85% людей у світі, на другому місті  Bing – 5,63%, потім  
Badu – 5,1% Yahoo –1,7% та Yandex – 1,1%. Популярність пошукових систем 
визначається ефективністю її роботи, тобто ефективністю пошуку. 

В загальному випадку ефективність роботи пошукової системи можна оціни за 
двома показниками – повнота пошуку та точність пошуку (релевантність). Графічно 
процес пошуку наведено на рис. 1.  

Тоді оцінити ефективність пошуку можна як: [4, 5] 
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Рисунок 1 – Процес пошуку 

 
де F – повнота (частина знайдених релевантних документів у загальному числі 
релевантних документів колекції), frN  – загальна кількість знайдених релевантних 

документів, rN   загальна кількість релевантних документів; R   точність (частина 

релевантних документів у відповіді пошукової системи); sN  – кількість знайдених 

документів. 



  123

 Такий підхід є досить простим та прозорим, але його практично не можливо 
застосовувати. Це пов’язано з тим, що практично не можливо значити значення rN . Тому 

для оцінки ефективності своєї роботи пошукові системи використовують різні 
механізми, принципи роботи яких не відкриваються власниками пошукових систем, то 
повстає питання щодо того як оцінювати ефективність роботи пошукової системи. Для 
цього пропонується  суб’єктивний алгоритм оцінки, заснований на методі експертної 
оцінки. 

При суб’єктивному підході оцінює ефективність роботи системи за деякими 
показниками, так для сучасних пошукових систем доцільно застосувати такі критерії: 
оцінити ефективність роботи  пошукової системи за наступними параметрами: швидкість 
пошуку, актуальність пошуку (відсутність у видачі документів що не відповідають 
запиту), наочність пошуку (інформативність короткого опису ресурсу, який відображено 
за результатами пошуку), варіативність пошуку (пошук за картинками, відео, за 
геоданими тощо), юзабіліті пошуку (зручність формування пошукового запиту), 
дружність пошуку (відсутність агресивної реклами, або наявність інструментів з 
відключення небажаної реклами. Для оцінки ефективності пошукової системи експертна 
група формує низку довільних пошукових запитів які надсилає у пошукові системи, а 
потім оцінює зазначені вище характеристики за 100-бальною шкалою. Потім 
визначається цільова функція: 

i k k
k

E M b   (2)

де kM – оцінка к-ої характеристики, kb – коефіцієнт корекції, який враховує 

важливість к-ої характеристики відносно інших характеристик. Суб’єктивні значення 
коефіцієнтів корекції для кожного з параметрів визначається так – формуємо  матрицю 
ваг  ijb , елементи матриці можуть приймати значення (рис.2): 
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 Хар-к 1 Хар-ка 2 … Хар-ка K 
Хар-ка 1  1 2 …  2 
Хар-ка 2  -2 1 …  2 

…  1 2 …  2 
Хар-ка K  -2 1 …  1 

Рисунок 2 – Матриця коефіцієнтів корекції 
Підсумкове значення вагового коефіцієнту визначається як: 

i

i

b
b
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  (4)

де 
i

b - середнє геометричне і-ої строки матриці, b  - сума за і-ою строчкою.  

В роботі розглянуто загальні принципи функціонування пошукових систем 
мережі Інтернет. Досліджено яким чином здійснюється оцінка ефективності їхньої 
роботи, визначено, що існуючий підхід до оцінки ефективності можна застосовувати не 
завжди. Запропоновано спосіб суб’єктивної оцінки ефективності роботи пошукових 
систем, який ґрунтується на механізмі експертних оцінок. 

 
Литература: 
1. Осипов Г.С., и др. Семантический поиск в среде Интернет. // Препринт. -

Переславль-Залесский: ИПС РАН, 2003. – 350 с.  



  124

2. Маннинг К., Рагхаван П., Шютце Х. Введение в информационный поиск. М.: 
Вильямс, 2011. –600 с.  

3. Статистика популярності пошукових систем у світі [Електронний ресурс] 
Режим доступу:https://project-seo.net/blog-ru/rejting-poiskovyh-sistem-2018-2019/ 
4. Рамський Ю.С., Рєзіна О.В Формування інформаційно-пошукових та 

дослідницьких умінь майбутніх учителів інформатики та математики Збірник 
"Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання" №19 

5. Ramsky, Y. Study of Information Search Systems of the Internet /Ramsky, Y., 
Rezina, O. // From Computer Literacy to Informatics Fundamentals / Ed. Roland T. Mittermeir. 
– Vol.3422. – Klagenfurt (Austria): Springer, 2005. – P. 84-91. 

 
 

УДК 621.311.61 

Ільченко К.А. 
ОНАЗ ім. О.С. Попова 

Ilchenko.ka@novaposhta.ua 
Науковий керівник  к.т.н., доцент Русу О.П. 

 
РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРМОЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОРУ ДЛЯ 
ЖИВЛЕННЯ ПРИСТРОЇВ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ 
 

Анотація. В даній роботі розглядається можливість впровадження ТЕГ на 
підприємство поштового зв’язку. Фундаментом дослідження є необхідність переходу на 
альтернативну енергетику для зменшення антропогенного впливу на довкілля та 
поширення енергоефективних проектів на базі Інтернету речей. Експериментальним 
шляхом визначено кількість отриманої енергії, розраховано економічний ефект 
 

Системи збору даних Інтернету речей мають потенціал істотно перетворити 
виробничий сектор. Міжнародний інститут McKinsey прогнозує – загальний потенційний 
економічний вплив IoT буде в діапазоні від 3,9 трлн до 11,1 трлн доларів у 2025 році [1]. 
Попри свою енергоефективність, системи ІоТ потребують сталого електроживлення. 
Використання літій-іонних акумуляторів забруднює навколишнє середовище та потребує 
додаткових затрат на їх утилізацію. Підприємствам необхідне джерело яке дозволить 
скоротити витрати на утилізацію, що виробляє електроенергію наперекір клімату[2]. 
Перевагою термоелектрогенераторів до інших джерел відновлювальної енергетики, є 
відсутність рухомих деталей, що дозволяє встановити їх незважаючи на поверхні й 
виробляти електроенергію за різниці температури від 1 ℃[3]. 

 В основі роботи термоелектрогенератору лежить використання модулів Пельтье 
що складається з N кількості термопар, електрично з'єднаних послідовно і термічно 
паралельно. Вони затиснуті між двома керамічними пластинами, які добре проводять 
тепло, але, з іншого боку мають високий електричний опір (рис. 1).  

 
  

Рисунок 1 - Термоелектричний елемент 
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Термоелектричний матеріали характеризуються відношенням Z, яка є мірою її 
придатності для термоелектричних застосувань. Хороші матеріали повинні мати високий 
коефіцієнт Зеебека α, низький питомий електричний опір ρ і низьку теплопровідність λ. 

Z =        (1) 
Ефект Зеебека характеризується виникненням електричного струму Vs в 

замкнутому колі, що складається з послідовно з'єднаних різнорідних провідників, 
контакти між якими мають різну температуру. У випадку модуля Пельтьє напруга може 
виражатися як градієнт температури Th-Tc (1.2) у місцях що розташовані на 
протилежних сторонах модуля. 

Vs = α (Th-Tc)     (2) 
Для телуриду вісмуту коефіцієнт Зеебека не є постійним, але дещо залежним від 

температури[4]. На рис. 2 зображена функція коефіцієнта Зеебека щодо температури 
термоелектричного модуля доступного для комерційних цілей. 

 
Використовуючи специфікацію термоелементу було обчислено параметри моделі 

ТЕГ на базі ТЕС1-12706, за формулами  
     (3) 

      (4) 
На рисунку 3 показано подання напруги відкритого електричного кола для ТЕГ, 

обчисленого з рівняння (4). Відповідно до рисунка, напруга VG, отримане від перепадів 
температури 6,8 ˚C, становить 170 мВ. 

 
 

Рисунок 3 – Обчислена потужність у розімкнутому колі 
 
Отримавши теоретичний позитивний результат, було побудовано фізичну модель 

ТЕГ з використанням перетворювачів низької напруги постійного струму. На рисунку 4 
представлено процес роботи генератора та електричний ланцюг пристрою. Таким чином 
експериментально підтверджено правильність наведених розрахунків.  

Рисунок 2 - Коефіцієнт Зеебека 
відносно температури 
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Рисунок 4 – Робота генератора під навантаженням та електрична схема пристрою 
 
В якості навантаження виступає світлодіод з споживаною потужністю 130 мВт та 

робочою напругою 1.5 В, цих значень достатньо для роботи більшості сучасних датчиків 
що використовуються в бездротових сенсорних мережах. 

Висновки. Зменшення витрат на електроенергію та вирішення екологічних 
питань займає все більше значення на підприємствах. Розробка нових термоелектричних 
матеріалів спонукало все більше і більше дослідників зосереджувати свою увагу на 
розробці ТЕГ що збирає теплову енергію, наявну з локальних температурних градієнтів 
середовища. Починаючи із значень внутрішніх параметрів комерційного 
термоелектричного модуля, наведених в технічних характеристиках від виробника, були 
зроблена початкова оцінка відповідних значень елементів термоелектричного модуля. 
Після отримання цих параметрів було проведено оцінку термоелектричного генератора. 
Розроблена модель прогнозує значення: напруга в розімкнутому ланцюзі розрахованої 
для модуля при заданій різниці температур в 6,8 ˚C. підтвердила, що використовуючи 
такі термоелектричні пристрої можна забезпечити необхідну електроенергію для мереж з 
малою потужністю. Дані підтверджено за допомогою фізичної моделі.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ  
В СИСТЕМАХ ХDSL 

 

Аннотация. В работе проанализированы методы обеспечения электромаг-
нитной совместимости современных технологий передачи сетей фиксированного 
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широкополосного доступа, построенных на базе многопарных телефонных кабелей. 
Дана оценка мощности переходных помех при параллельной работе систем передачи 
G.fast по кабелям типа ТППэп без применения системы компенсации переходных помех 
«векторинг» и эффективности подавления переходных помех системой «векторинг». 
Получены оценки достижимой скорости передачи систем G.fast. 

 
Телекоммуникационные системы передачи (СП), функционирующие по общей 

среде передачи сигналов, постоянно находятся под влиянием посторонних 
электромагнитных полей различного происхождения (внешних и внутренних для данной 
среды), которые создают электромагнитные помехи. 

Задачей разработчиков технологий и систем передачи является эффективное 
использование частотного ресурса среды передачи, которое достигается в первую 
очередь ограничением электромагнитных воздействий, и при котором возможно 
сосуществование определенного множества систем передачи в общем среде. Вместе с 
этим на СП влияют помехи различных источников электромагнитных излучений, от 
которых их также необходимо защищать. Данная проблема называется проблемой 
электромагнитной совместимости (ЭМС). 

Электромагнитная совместимость технических средств – это способность 
технических средств одновременно функционировать в реальных условиях эксплуатации 
с требуемым качеством при воздействии на них непреднамеренных электромагнитных 
помех и не создавать недопустимых электромагнитных помех другим техническим 
средствам. 

Согласно определению ЭМС суть проблемы заключается в том, что в процессе 
проектирования, строительства и эксплуатации телекоммуникационных устройств и 
систем необходимо учитывать два противоречивых требования: 

-  необходимо обеспечить достаточную для нормальной работы телекомму-
никационных систем защиту от воздействия на них посторонних электромагнитных 
полей; 

-  необходимо ограничить допустимыми значениями уровни воздействия 
электромагнитных полей проектируемых устройств и систем на другие устройства. 

Задача обеспечения ЭМС телекоммуникационных СП по технологиям xDSL, 
которые работают по многопарным телефонным кабелям имеет свои особенности: 
главными факторами, которые влияют на характеристики СП xDSL является длина 
линии, собственное затухание которой определяет потенциально достижимое 
соотношение «скорость передачи / дальность связи » и переходные помехи от СП, 
работающих параллельно по соседним парах этого же кабеля, которые и формируют 
основное электромагнитное окружение для СП xDSL. 

Целью данной работы является анализ существующих методов электромагнитной 
совместимости и исследования эффективности их применения для обеспечения 
функционирования систем передачи по технологии G.fast по отечественным 
многопарных телефонных кабелях марки ТППэп. 

Классическим методом обеспечения ЭМС является нормирование мощности 
сигнала на выходе передатчика СП – жесткое ограничение мощности сигнала и рабочей 
полосы частот, в которой передается сигнал. Мощность, как правило, задается маской 
уровня спектральной плотности мощности (СПМ) сигнала, при этом уровень сигнала 
выходе передатчика в заданной полосе частот не должен превышать установлено маской 
значение [4]. Стоит отметить, что нормированию подлежат как сигнал в рабочей полосе 
частот, так и вне полосные излучения сигнала. 

Следующим классическим методом обеспечения ЭМС является установление 
требований к среде передачи по значению переходных затуханий. На параллельно 
работающие в многопарном кабеле СП влияют переходные помехи на ближний и 
дальний конец, поэтому чтобы обеспечить работу СП в условиях переходных помех 
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необходимо нормировать переходное затухание на ближний конец (NEXT, Near End 
Cross Talk) и переходное затухание на дальний конец (FEXT, Far End Cross Talk) для 
многопарных кабелей [4]. 

Рассмотренные классические методы можно считать пассивными методами 
обеспечения ЭМС систем передачи (не предусматривают никаких действий по сигналу), 
которые заключаются только в ограничении мощности помехи за счет ограничения 
мощности сигнала или за счет совершенствования конструкции кабеля. 

Для обеспечения возрастающей потребности абонентов в скорости передачи 
информации каждое следующее поколение xDSL-технологий использует более широкую 
полосу частот по меньшей длины АЛ, это приводит к увеличению уровня переходных 
помех. Для эффективного внедрения этих СП необходимо повышать переходные затухания 
между парами многопарные кабеля, по которым работают эти СП, что невозможно 
обеспечить использованием только классических (пассивных) методов ЭМС, так как СП 
xDSL, как правило, используют уже существующие АЛ построенные на базе телефонных 
кабелей с определенными характеристиками, а замена кабелей на новые с лучшими 
характеристиками не всегда возможна и экономически нецелесообразной. 

Поэтому эффективное внедрение новых СП на существующих сетях ШД на базе 
многопарных телефонных кабелей требует использования специальных методов 
обеспечения ЭМС, когда в передатчиках СП сигналы формируются с учетом 
электромагнитного окружения (активные методы ЭМС). 

Один из таких методов обеспечения ЭМС заключается в подавлении переходных 
помех, которое возможно при параллельной работе СП по многопарным телефонным 
кабелям, расположенных в одном конструктиве и имеющих общую систему управления, что 
позволяет обеспечить контроль за взаимными электромагнитными воздействиями этих СП. 
Такой метод подавления переходных помех на дальнем конце в СП xDSL, который 
регламентирован Рекомендации МСЭ-Т G.993.5, получил название «векторинг» [7]. 

Рассмотрим методы ЭМС, используемых в современной СП xDSL – G.fast. 
ЭМС СП G.fast с существующими СП обеспечивается путем исключения из 

работы полосы частот, в которой работают эти СП (например, при совместной работе в 
одном кабеле с системами VDSL2 системы G.fast не используют полосу частот ниже 12, 
17 или 35 МГц, в зависимости от частотного плана существующих СП VDSL2). 

Параллельная работа нескольких СП G.fast требует использования специальных 
методов. Для борьбы с переходными помехами на ближнем конце используется метод 
временного разделения встречных направлений передачи (TDD) вместо частотного 
разделения (FDD), который использовался в технологиях семейств АDSL и VDSL, что 
позволяет полностью исключить влияние данной помехи на работу СП G.fast. 

Для подавления переходных помех на дальнем конце в СП G.fast используется 
метод «векторинг». Как определено в [8], с помощью «векторинга» принципиально 
невозможно полностью подавить переходные помехи, следовательно, скорость передачи 
СП G.fast будет определяться мощностью неподавленной системой «векторинг» 
переходной помехи. Поэтому представляет интерес оценить потенциально достижимые 
скорости передачи при работе систем передачи на отечественным телефонным 
многопарных кабелям при использовании системы «векторинг». 

Сравнение частотных зависимостей защищенности сигнала от суммарной 
переходной помехи на дальнем конце при 100% загрузке многопарных кабелей ТППэп 
10х2х0,4 и ТППэп 100х2х0,4 системами передачи по технологии G.fast при длине 
абонентской линии 100 метров показано на рис. 1.  

Анализируя показаные на рис. 1 результаты, можно сделать вывод, что для 
варианта без применения системы «векторинг» переходные помехи значительно 
превышают аддитивные, а применение «векторинга» позволяет существенно увеличить 
защищенность сигнала от переходных помех на дальнем конце, это увеличение 
определяется величиной подавления переходных помех. 
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Рисунок 1 – Частотная зависимость защищенности от суммарной переходной помехи на 
дальнем конце при 100% загрузке кабелей ТППэп системами G.fast (длина линии 100 м) 

 
Для определения эффективности применения системы «векторинг» определим 

достижимые скорости передачи СП G.fast без применения и с применением системы 
«векторинг». 

Скорость передачи рассчитывается по методике, предоставленной в [9], с учетом 
определения нескомпенсированной «векторингом» переходной помехи, которая 
рассчитывается по методике, предоставленной в [8]. 

Оценка скорости передачи СП G.fast проводилась для следующих исходных 
данных: 

 маска спектра СП G.fast соответствует Рекомендации G.9700 МСЕ-Т [10]: 
 план частот до 106 МГц; 
 основная частота – 51,75 кГц; 
 количество отсчетов интервала ортогональности – 4096; 
 для обеспечения электромагнитной совместимости с СП ADSL2 + 

используются каналы 43…2047; 
 количество отсчетов защитного интервала – 320; 
 тип кабеля – ТППэп 100х2х0,4; 
 загрузка кабеля системами передачи – от 10 до 100 %. 

Результаты расчетов скорости передачи СП G.fast в зависимости от длины линии 
и коэффициента загрузки кабеля ТППэп 100х2х0,4 представлены на рис. 2. 
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б) а) 
Рисунок 2 – Зависимость скорости передачи СП G.fast от длины линии и коэффициента 

загрузки кабеля ТППэп 100х2х0,4 (AWGN = –140 дБм/Гц; без «векторинга» (а); с 
«векторингом» (б)) 
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Анализ результатов расчетов скорости передачи СП G.fast позволяет сделать 
следующие выводы: 

- для СП G.fast переходные помехи является основной причиной уменьшения 
скорости передачи, так, при отсутствии внешних аддитивных помех и 100% загрузке 
уменьшение скорости передачи достигает 2,5...5 раз; 

- применение системы компенсации переходных помех «векторинг» позволяет 
существенно уменьшить влияние переходных помех на скорость передачи СП G.fast – 
падение скорости, относительно варианта без переходных помех «1 СП», не превышает 
30% при 100% загрузке кабелей системами передачи, то есть по сравнению с вариантом 
без применения «векторинга» повышение скорости достигает 3,5 раза. 

Выводы. Согласно проведенным исследованиям установлено, что применение 
современных систем передачи широкополосного доступа по технологиям xDSL на 
многопарных телефонных кабелях только с использованием классических методов 
электромагнитной совместимости неэффективно. Повысить эффективность современных 
СП возможно с помощью использования специальных методов электромагнитной 
совместимости, например, таких как система компенсации переходных помех 
«векторинг», что доказано моделированием работы систем передачи G.fast с 
«векторингом» по отечественным многопарным телефонным кабелям марки ТППэп. 
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СТВОРЕННЯ РОЗУМНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА  
З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ IOT 

 
Анотація. Інтернет речей (ІР) – це мережа, що забезпечує комунікацію фізичних 

об'єктів (речей) або пристроїв, які за допомогою стандартних протоколів зв'язку та 
додаткового програмного забезпечення, дозволяють здійснювати передачу і обмін 
даними між фізичним світом і комп'ютерними системами. 

 
Обмін даними в пристроях Інтернету речей відбуваються за допомогою 

стандартних протоколів передачі даних, а саме: TCP, IP, Ethernet, Telnet, UDP, TCP, 
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ICMP, HTTPS/HHTP та інші. Також активно використовують нові протоколи: ZigBee, Z-
Wave, BLE, ANT, Wi-Fi, які забезпечують передачу даних вже на більш низьких 
швидкостях бездротового зв’язку. 

Метою магістерської роботи є створення сегменту мережі IoT для забезпечення 
автоматизації роботи комерційного підприємства. Для досягнення поставленої задачі 
слід провести аналіз наявних мереж бездротового зв’язку. У табл. 1 наведено основні їх 
характеристики, що впливають на вибір одного з них в межах розв’язання поставленого 
завдання. 

У зв’язку з описаними вище характеристиками протокол ZigBee підходить для 
реалізації мереж зі значною кількістю вузлів корпоративного, промислового напрямку, 
забезпечить високий рівень надійності і працездатності навіть при пошкодженні мережі. 
 
 Таблиця 1 – Порівняння мереж бездротового зв’язку 

 ZigBee Z-Wave BLE ANT Wi-Fi 
Частотний 

діапазон, МГц 
868/915/2400 868/908/2400 2400-2483 2400-2483 2483-5500 

Швидкість 
перед. Кбіт/с 

20/40/250 9.6/40 1000 1000 100-54000 

Радіус дії, м 10-100 30-100 50 30 150 
Типи 

пристроїв чи 
ролі вузлів 

Координатор, 
маршрутизатор, 

кінцевий 
пристрій 

Координатор, 
маршрутизатор,

ведений 

1 ведучий 
обслуговує 
7 ведених 

Мін. 2 
вузла 

1 хост 
обслуговує 

до 127 
вузлів 

Кількість 
вузлів 

1 
маршрутизатор 
обслуговує до 

32 вузлів 

1 
маршрутизатор 
обслуговує до 

32 вузлів 

1 ведучий 
обслуговує 
7 ведених 

1 ведучий 
обслуговує 
7 ведених 

Мін. 2 
вузла 

Піковий струм 
споживання, 

мА 

<150 21(режим 
пробудження) 

36(режим 
передачі) 

12.5 17 116 

 
Поява технології ZigBee обумовлено, насамперед, тим, що для деяких операцій  

основними критеріями при виборі технології бездротової передачі є низьке 
енергоспоживання апаратної частини. Цим обумовлена низька пропускна спроможність, 
тому що в більшості випадків живлення датчиків здійснюється від умонтованої батареї, 
час роботи від якої повинен перевищувати кілька місяців і навіть років. Існуючі на той 
момент часу технології бездротової передачі даних Bluetooth і Wi-Fi не відповідали цим 
критеріям, забезпечуючи передачу даних на високих швидкостях, з високим рівнем 
енергоспоживання й вартості апаратної частини. 

Стандарт ZigBee описує бездротові персональні обчислювальні мережі, а також 
всі рівні, через які проходить потік інформації, починаючи з фізичного рівня і 
закінчуючи рівнем підтримки профілів пристроїв. Нижчі два рівні описуються 
стандартом IEEE 802.15.4 і визначають фізичні параметри приймача, структуру 
радіочастотного посилання, число пристроїв, що адресуються, механізми перевірки і 
підтвердження цілісності прийнятих даних, процедури оцінки якості каналу зв’язку і 
алгоритми запобігання розлагодженості. Саме цей стандарт забезпечує найвищі 
швидкості передавання даних та найвищу завадостійкість у діапазоні 2,4 ГГц. Швидкість 
передавання даних разом зі службовою інформацією становить 250 Кбіт/c. При цьому 
середня пропускна здатність вузла для корисних даних залежно від завантаженості 
мережі і кількості ретрансляцій у межах 5–40 Кбіт/с. Відстань між вузлами мережі 10–20 
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метрів під час роботи в приміщенні і сотні метрів при відкритому просторі, завдяки 
ретрансляції зона покриття мережі може бути збільшена. 

Однією з переваг і водночас недоліком технології є її складність. Перевага полягає 
у тому, що така архітектура забезпечує високу надійність і живучість мережі, а 
недоліком є значна ціна побудови. 

Мережу будують з використанням: 
– координатора, що запускає мережу, виконує функції центру керування мережею 

і центру довіри;  
– встановлює політику безпеки, задає налаштування в процесі приєднання 

пристроїв в мережу, завідує ключами безпеки. Очевидно, що вихід з ладу координатора 
спричиняє непрацездатність всієї мережі; 

– маршрутизатора, який транслює пакети, виконує динамічну маршрутизацію, 
тому прямий зв’язок між двома кінцевими пристроями ZigBee неможливий. Розробнику 
необхідний і координатор, і маршрутизатор для встановлення зв’язку лише двох 
пристроїв; 

– кінцевого пристрою, що може приймати і передавати пакети, але не може 
займатися їх трансляцією і маршрутизацією. Кінцеві пристрої не можуть мати дочірніх 
пристроїв, а мають бути підключеними до координатора чи маршрутизатора. Саме 
кінцеві пристрої працюють з давачами. 

Технологія ZigBee використовує 16-бітну адресацію, тобто теоретично один 
координатор може взаємодіяти з понад 65 000 пристроями. Разом з тим можлива робота 
одночасно декількох мереж. 

Застосування пристроїів ZigBee, в системі контролю дозволить:  
 Зменшити вплив технологічних завад, що виникають в мережі контролю 

роботи персоналу. 
 Позбутися від прокладання дротових з’єднань між компонентами системи 

контролю, що значно спростить встановлення і обслуговування таких систем. 
 Збільшити достовірність обробки даних контролю роботи, що дозволить 

підвищити продуктивність в цілому. 
Висновок. Сьогодні ZigBee найбільш розповсюджений протокол, який може 

застосовуватися для створення систем автоматизації, систем керування в промисловості, 
для реалізації технологій «Розумний будинок», систем комунального призначення. 
Мережі, які створені на базі протоколу ZigBee можуть забезпечити стабільний зв’язок 
при надзвичайних ситуаціях, так як завдяки вбудованому програмному забезпеченню в 
пристрої ZigBee при вмиканні живлення вміють знаходити один одного та формувати 
мережу. Навіть при виходу з ладу одного з вузлів, пристрої встановлюють нові маршрути 
для передачі даних.  
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РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ АЛГОРИТМУ АДАПТАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ 
FRONT-END РЕНДЕРИНГА ПОШУКОВИХ МАШИН GOOGLE 

 
Анотація. В роботі проведено аналіз сучасних тенденцій застосування Server-

Side Rendering. Запропоновано архітектуру модулю Server-Side Rendering, який 
використовується в системі e-learning для вивчення мов програмування та технологій 
розробки програмних продуктів. 

Пошукова система Google щодня оновлює свої алгоритми для кращого 
ранжирування сайтів. На жаль, щоб не було фальсифікації видачі і веб-майстра та SEO 
фахівці не могли прямо впливати на ранжирування результатів, Google не розповідає про 
свої зміни, а дає лише загальні рекомендації щодо поліпшення сайтів. 

В галузі e-learning сьогодні дуже висока конкуренція [1], а швидкість 
завантаження контенту є значущим фактором ранжирування, таким чином, в ході 
розробки та впровадження системи e-learning було зроблено висновок, що необхідно 
максимально прискорити процес завантаження навчального контенту. Таким чином, 
можна підвищити конкурентоспроможність проекту за допомогою фактору 
ранжирування та зайняти більш вигідні позиції в пошуковій видачі Google. В результаті 
аналізу сучасних тенденцій в даній галузі було прийнято рішення щодо використання 
Server Side Rendering (SSR).  

Дана технологія передбачає, що браузер отримує всі необхідні інструкції для того, 
щоб побудувати сторінку без виконання будь-якої додаткової логіки. Використання SSR 
для проекту e-learning необхідно в першу чергу для SEO. SSR дозволяє забезпечити 
високу швидкість завантаження сайту, що вимірюється в десятих долях секунди. А 
швидкість сайту, в свою чергу, є важливим фактором ранжирування в пошуковій системі 
Google. Для проекту e-learning дуже важливо зайняти високі позиції в пошуку для 
отримання максимально великої кількості трафіку і згодом монетизації трафіку. 

Frontend-сервер проекту e-learning включає SSR [2], обробку вхідних запитів від 
клієнтів, маршрутизацію, запит і кешування даних від API-сервера [3]. 

В основі серверу   програмна платформа Node.js і пакетний менеджер NPM. Для 
формування frontend - частини проекту використовується Webpack. Під формування 
мається на увазі трансляція і компіляція різних стандартів і не підтримуваних в браузері 
специфікацій JavaScript коду в робочий код, а також його обфускація і мініфікація. 

SSR виконується за допомогою бібліотеки Next.js, виконуючи JavaScript код на 
сервері і відправляючи клієнтові мінімальну необхідну для відображення частину 
сторінки. Зібрані і готові до відображення сторінки зберігаються в файлах разом з 
даними від API-сервера, це дозволяє кожен раз не формувати сторінку заново, а тільки 
при необхідності завантажувати свіжі дані. 

Для роботи в режимі розробки запускається сервер фреймворка веб-додатків 
Express, при кожній зміні файлу відбувається "гаряча перезавантаження" (hot reload), яке 
забезпечує webpack. Такий підхід дозволяє не витрачати час на перезавантаження і збір 
сторінки заново, адже при hot reload оновлюється тільки та частина, яка змінювалася. На 
малюнку 1 зображено схему взаємодії внутрішніх компонентів Front-end сервера. 

Клієнтська частина формується шляхом отримання HTTP-відповідей від frontend-
серверу і API-серверу. Таким чином, частина найбільш важливих даних, що 
відображаються, вже сформована і готова до видачі, а інша частина буде отримана 
безпосередньо з браузера клієнта за допомогою XMLHttpRequest. Так ми досягаємо 
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найбільш швидкої віддачі наших сторінок від сервера, що позитивно позначається на 
лояльності клієнтів, а також підвищує позиції в пошукових системах. 

 

 
 

Рисунок 1 - Схема взаємодії внутрішніх компонентів Frontend сервера 
 

Висновки. У роботі проведено огляд технологій побудови сучасної SEO-
орієнтованої frontend-частини проекту e-learning ProgHub за допомогою фреймворка 
NextJs та бібліотеки ReactJs. Використання даних технологій дозволило розробити 
продукт ProgHub, що є конкурентоспроможним в галузі e-learning. 
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ОЦІНКА МОЖЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ 3G/4GLTE МАРШРУТИЗАТОРІВ 

Анотація. У роботі проводиться аналіз сучасних Wi-Fi маршрутизаторів. 
Аналізуються та оцінюються можливості впровадження 3G/4GLTE маршрутизаторіву 
мережу. 

У сучасному світі вже неможливо уявити себе без інформаційно-комунікаційних 
технологій. Доступ до мережі інтернет став невід’ємною частиною в житті кожної 
людини. З кожним роком вимоги до безпроводової мережі зростають. ТехнологіяWi-
Fiзробила доступ до мережі набагато зручніше, а в деяких випадках дешевше. 
Актуальною проблемою є вибір Wi-Fiмаршрутизаторів на ринку програмно-апаратних 
продуктів. 

Wi-Fi (від англ. Wireless Fidelity) − торгова марка, що належитьWi-Fi Alliance. 
Загально вживана назва для стандарту безпроводового (радіо) зв’язку передачі даних, 
який об’єднує декілька протоколів та ґрунтується на сімейств і стандартів IEEE 802.11 
(Instituteof Electricaland Electronic Engineers) [1]. Застосовується у безпроводових 
локальних мережах зв'язку (Wireless Local Area Networks, WLAN). WLAN-це 
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радіомережі з малою зоною покриття, які забезпечують такі ж можливості зв'язку, що й 
кабельні мережі, а також вільне переміщення користувачів [2]. 

Маршрутизатор це мережевий пристрій, який приймає рішення про пересилку 
пакетних даних між різними сегментами мережі. Тобто він виконує підключення до 
мережі інтернет і займається процесом пересилання даних між підключеними 
пристроямита мережею. 

З розвитком технологій, все більше пристроїв (комп’ютери, смартфони, планшети, 
ноутбуки) оточуючих нас вдома потребують підключення до мережі Internet. Тому, 
користувачу стало необхідністю налаштувати власну домашню безпроводову мережу. 
Проведемо аналіз ринку домашніх маршрутизаторів (таблиця 1). 

 
Таблиця 1 – Порівняння домашніх маршрутизаторів. 

Модель SIM Проводовий 
WAN 

Порти 
LAN 

Wi-Fi GPS Ціна USD 

TP-LINK 
Archer 
MR200 

1 1 3 так ні 95 

Huawei 
B315s-22 

2 1 4 так ні 90 

D-Link 
DWR-921  

1 1 4 так ні 90 

 
Промислові маршрутизатори набагато вище у вартості ніж домашні, вони 

відрізняються більшою продуктивністю, розширеним списком функцій і стійкіші до 
навантажень в мережі. Такі професійні маршрутизатори розроблені для жорстких умов 
експлуатації в промисловості, що дозволяє здійснювати високорозвинені M2M і 
промислові мережі для розгортання IoT (Інтернет Речей), тобто маршрутизатор стає 
посередником у спілкуванні між двома машинами. Присутність маршрутизатора в 
мережі обумовлено необхідністю взаємодіяти устаткуванню з різною архітектурою, які 
пересилають пакети інформації між собою. Розглянемо та порівняємо промислові 
маршрутизатори у таблиці 2. 

 
Таблиця 2 – Порівняння промислових маршрутизаторів. 

Модель SIM Проводовий
WAN 

Порти 
LAN 

Wi-Fi GPS Ціна 
USD 

Termit 
CR41P 

2 1 4 так так ~300 

Robustel 
R2000 

2 1 2 немає немає ~250 

iRZ 
RU22W 

2 1 4 так так ~330 

 
За допомогою програми PingPlotter ми перевіримо ці Wi-Fi маршрутизатори на 

перемикання на резервні канали, та перевіримо на скільки швидко данні маршрутизатори 
зможуть переключаться між мережами в разі втрати сигналу на основному каналі.  
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Рисунок 1-Графік переключення Termit CR41Pна резервний канал 

 
 

Рисунок 2-Графік переключення Robustel R2000 на резервний канал 

 
 

Рисунок 3-Графік переключення RZ RU22W на резервний канал 
 

Як видно з графіків при аварійному відключенні від мережі дані маршрутизатори 
зможуть відновити канал за ~10 секунд. Цей час може стати дуже важливим для IT 
компаній, банків, сигналізацій, та інших об’єктів де кожна хвилина може коштувати 
грошей. 

Отже, з появою 3Gта 4GLTE, у користувачів з’явилась нагода користуватись 
високошвидкісним інтернетом, там де звичайним проводовим засобом це неможливо.Wi-
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Fi маршрутизатори також не відстають у розвитку, та поєднали в собі два типи 
підключення до інтернету, як проводового так і мобільного, з функцією аварійних 
переключень між каналами, де швидкість переключень становить ~10 секунд. Усе це дає 
змогу безперебійно користуватись інтернет мережею як звичайним користувачам 
домашньої мережі, так і в промисловості. Проаналізувавши ринок домашніх та 
промислових маршрутизаторів рекомендую для домашньої мережі використати Huawei 
B315s-22, а для промислової мережі Termit CR41P. 
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ANALYSIS OF VARIANTS OF NETWORK BUILDING FOR ENTERPRISES  
 

              Abstract. The work analyzes possible variants of building an enterprise information 
infrastructure, evaluates their advantages and disadvantages. According to customer 
requirements, the method of building information infrastructure was chosen. 
 

Information infrastructure - a complex of software, organizational systems and 
regulatory frameworks that provides interaction of information flows, the functioning and 
development of information interaction means and information space of the country or 
organization [1]. 

Nowadays for efficient and quick work any enterprise organizes its own information 
infrastructure. Depending on how signal transmission is organized, an information network can 
be organized in three different ways [2, 3]: 

1. Wired technology - network deployment based on structured cable system; 
2. Wireless technology - deploying a network based on wireless infrastructure;  
3. Cloud technology - model for enabling ubiquitous, convenient, on-demand network 

access to a shared pool of configurable computing resources (e.g., networks, servers, 
storage, applications, and services) that can be rapidly provisioned and released with 
minimal management effort or service provider interaction is shown in Fig.1 
Recently, building networks using cloud technology has become very popular. The 

market offers a wide range of solutions from different cloud platforms. It is clear that when 
choosing a network construction, it is necessary to start from some criteria taking into account 
the type and requirements of the enterprise, therefore, there are problems in choosing the best 
option. In the works [4, 5] there are several quality parameters that can be used to evaluate the 
effectiveness of a particular network construction option: speed, security, cost, scalability, 
flexibility, efficiency, functionality, interchangeability and reliability 
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Figure 1 – Cloud computing logic 

 
Comparison of wired, wireless and cloud technologies, according to the above 

parameters is shown in Table 1. 
 
Table 1 – Estimation of the effectiveness of building a network according to quality       

parameters 
Parameters Wired Wireless Cloud 
Speed high middle middle 
Security high low middle  
Cost low (expensive) middle high (chip) 
Scalability low middle high 
Flexibility low middle high 
Efficiency middle middle high 
Functionality middle middle high 
Interchangeability low middle high 
Reliability high middle low 

 
To solve the problem of choosing the optimal network construction, it is enough to 

apply an expert assessment and choose the system that will receive the highest rating. 
Each solution has its own advantages and disadvantages (Table 2), the following 

approach is proposed to select the best option: 
1. Describe the type of enterprise and customer requirements. 
2. Choose the optimal network construction, according to the required set of 

characteristics listed in Table 1, taking into account the requirements of the customer. 
 
Table 2 - Comparison of the advantages and disadvantages of the wired, wireless and 

cloud technologies 
Technology Advantages Disadventages 
Wired  High performance 

 Unlimited network 
extensibility 

 Network security 
 High-speed  

 High costs of 
implementation and 
operation 

 Not flexible 

Wireless  Simplicity and speed of 
network settings 

 Low installation cost 
 Mobility 

 Low data rate 
 Network security 
 High level of energy 

consumption 
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 Easy interchangeability of 
equipment 

 Environment impact 
(interference) 

 Relatively low reliability 
Cloud  On-demand computing 

provisioning 
 Flexibility (the amount of 

allocated resources may 
vary as necessary) 

 Payment is made as 
resources are used 

 Access to web resources 
over the network (web 
browser) 

 Fear of information 
leakage 

 Expensive third-party 
software 

 

In this way, you can choose the best way to build a network that fully satisfies the 
requirements of the customer. 

In the course of the work were analyzed network organization options and formalized 
the task of choosing the optimal design solution for building an information infrastructure that 
will significantly increase the efficiency of the enterprise. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЗДОВЖНІХ ДЕФОРМАЦІЙ ОПТИЧНИХ КАБЕЛІВ  
З ЦЕНТРАЛЬНОЮ МОДУЛЬНОЮ ТРУБКОЮ 

 
Анотація. Волокно – чутливий матеріал до розтягування і згинання. Основною 

метою при розробці кабелю є створення захисту для волокон, що діє в процесі 
виробництва, монтажу й експлуатації кабелю. Якщо волокно  буде підлягати 
механічним деформаціям та зовнішнім впливам, то в ньому це може призвести до зміни 
параметрів волокна, таких як, експлуатаційний термін служби і, зокрема, параметри 
передачі. В даній роботі було досліджено залежність величини допустимого 
видовження кабелю марки ОКТ-Д від значення його максимального розтягувального 
зусилля, що дозволило визначити такі умови розтягу конструкції кабелю, при яких на 
оптичні волокна ще не прикладається механічне навантаження та, таким чином, 
забезпечується їх механічну цілісність. 

 
Оптичний кабель (ОК) – один з основних елементів волоконно-оптичної ліній 

зв’язку. Оптичний кабель складається з скручених за певною системою оптичних 
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волокон з кварцового скла (світловодів), укладених в загальну захисну оболонку. 
Кабельна конструкція повинна забезпечувати волокнам захист від будь-яких 

зовнішніх факторів, наприклад, опір роздавлюванню, розтягуванню, згинанню, тертю, 
корозії та старінню – без погіршення параметрів оптичних волокон. Метою розрахунку 
конструкцій при проектуванні та будівництві є забезпечення такої механічної міцності 
кабелів при мінімальних матеріальних витратах на конструктивні елементи, що забезпечить 
їх довгострокову експлуатацію та очікуваність параметрів передачі. 

Конструкції ОК мають у собі власні силові (армувальні) елементи (СЕ): як 
правило, центральний (ЦСЕ) та периферійний (ПСЕ) [1, 2]. Якщо ЦСЕ у конструкції ОК 
не забезпечує достатньої механічної міцності, то поверх осердя кабелів можуть бути 
накладені додаткові периферійні силові елементи. За наявності у ОК кількості шарів 
ПСЕ більших за один напрям їх спірального укладання у сусідніх повивах чередується, 
що перешкоджає виникненню обертального моменту при прокладанні кабелів [2]. У ОК 
армувальні елементи виконують з неорганічних або полімерних матеріалів, що дозволяє 
суттєво зменшити вагу кабелів, збільшити їх механічну стійкість до багаторазових 
деформацій вигину, крутіння, перемотування, а також збільшити термін служби [3].  

Силові елементи повинні забезпечувати достатню механічну міцність кабелів, 
щоб деформація ОВ не перевищувала допустимої межі. При максимальному 
навантаженні СЕ повинні залишатися еластичними, дозволяючи забезпечити положення, 
за якого при зменшенні розтягування кабелю волокна зберігають тривалу залишкову 
деформацію нижче допустимої [3]. В залежності від необхідної механічної міцності та 
гнучкості у ОК як ЦСЕ використовують склопластикові стержні, а як ПСЕ можуть 
використовуватися один або кілька повивів склопластикових стержнів або арамідних 
ниток . 

Метою даної роботи є дослідження залежності величини поздовжнього 
видовження кабелю від значення його максимального розтягувального зусилля для 
оцінки допустимих деформацій ОК. 

В якості об’єкту дослідження було вибрано кабель абонентського доступу марки 
ОКТ-Д виробництва ПАТ «Одескабель», поперечний переріз якого зображено на рис. 1 
[4]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Поперечний переріз оптичного кабелю абонентського доступу: де  
1 – оптичні волокна ITU-T G.652 D; 2 – тиксотропний гідрофобний заповнювач;  

3 – центральна модульна трубка; 4 – силовий елемент; 5 – оболонка з поліетилену 
 

Величина деформації кабелю не повинна перевищувати деякої заданої величини, 
що забезпечує його надійну роботу протягом всього терміну служби [3]. 

Величина максимально допустимих розтягувальних навантажень є кінцевим 
параметром, що характеризує механічну міцність конструкцій до поздовжніх 
деформацій. Очевидно, що застосування різної кількості та матеріалів силових елементів 
у конструкціях ОК буде визначати величину, а отже й застосування даного типу кабелю 
для експлуатації в певних кліматичних умовах. 

1 

 

2 

 

4 
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У даній роботі проводилось дослідження, як значення допустимого 
розтягувального зусилля впливає на значення максимально допустимої деформації 
(видовження) при різній кількості силових елементів. У характеристиках обраного 
оптичного кабелю, [4], зазначено, що допустиме розтягувальне зусилля F в різних  
модифікаціях ОК може приймати значення 0,5, 1, 1,5, 2,7 кН. Для розрахунків приймемо, 
що кількість периферійних силових елементів у таких модифікаціях кабелю буде різним і 
дорівнюватиме 2, 4 чи 6, що представляють собою склопластикові стержні, впресовані в 
захисний шланг.   

Допустиме розтягувальне зусилля F ОК визначається за виразом [2] 
 F SE  , (1) 
де   – відносне видовження ОК; E – модуль Юнга, Н/мм2; S – площа поперечного 

перетину силових елементів ОК, мм2. 
Площа поперечного перетину стержнів ПСЕ визначається за формулою:  

2

4

n d
S

  
 ,                                                            (2) 

де n – кількість ПСЕ (2, 4 чи 6); d – діаметр ПСЕ (d  = 1 мм). 
Виходячи з виразу (2) розрахунок допустимого видовження (деформації) ОК може 

бути визначений за виразом:  

  
F

S E
 


,                                                              (3) 

де F – допустиме розтягувальне зусилля ОК, Н; E – модуль Юнга СЕ, Н/мм2.; S – 
площа поперечного перетину силових елементів ОК, мм2. 

Використовуючи вирази (1) – (3) в даній роботі було визначено поздовжні 
видовження ОК (допустимі деформації) в залежності від значення максимально 
допустимого розтягувального навантаження та різній кількості силових елементів ПСЕ. 
При розрахунках було використано: модуль пружності склопластикових стержнів E = 
= 50 000 Н/мм2, діаметр стержнів ПСЕ d =1 мм. 

Отримані результати розрахунків допустимих поздовжніх деформацій ОК зведені 
до табл. 1.  
 

Таблиця 1 – Розраховані значення допустимих поздовжніх деформацій ОК 
Кількість периферійних силових елементів Розтягувальне 

зусилля  F, кH 2 4 6 
0,5 0,006369 0,003185 0,002123 
1,0 0,012739 0,006369 0,004246 
1,5 0,019108 0,009554 0,006369 
2,7 – 0,017197 0,011465 

 
Отримані значення поздовжніх деформацій ОК дозволяють визначати допустимі 

поздовжні видовження конструкції кабелю, при яких на оптичні волокна ще не 
прикладається механічне навантаження. Це дасть змогу на етапі проектування та 
виробництва кабелю визначати довжину оптичного волокна в трубці оптичного модуля 
та забезпечить механічну цілісність ОВ при розтягу. 

Згідно [2, 3] межі пружних деформацій склопластикових стержнів становить 
приблизно 2 %. Згідно даних табл. 1 у випадку наявності 2 стержнів ПСЕ та модифікації 
кабелю на 2,7 кН склопластики не зможуть працювати в межах пружних деформацій (за 
розрахунком  =3,4 %). А така ситуація не повинна виникати та має бути виключена. 

Висновки:  
1. У даній роботі було досліджено залежність величини допустимого 

поздовжнього видовження (деформації) кабелю від кількості периферійних силових 
елементів та від значення розтягувального зусилля ОК.  
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2. В результаті дослідження величини поздовжнього видовження ОК було 
встановлено, що отримані значення його поздовжніх деформацій  дозволять визначати 
такі умови розтягу конструкції кабелю, при яких на оптичні волокна ще не прикладається 
механічне навантаження та, таким чином, забезпечити їх механічну цілісність. 

3. Результати даних досліджень можна рекомендувати до застосування на етапі 
проектування конструкції ОК з центральною модульною трубкою на заводах-виробниках 
кабельної продукції. 
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АРХІТЕКТУРА СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ 

SEMANTIC WEB 
 

Анотація. Розглядаються результати магістерської роботи з дослідження 
можливості застосування технологій Semantic Web в системах електронного навчання, 
та архітектура розробленої системи електронного навчання. 

 
У магістерській роботі було проведено дослідження можливості застосування 

технологій Semantic Web в системах електронного навчання. 
З урахуванням проведеного аналізу була розроблена система електронного 

навчання. Крім основних функцій розроблена система виконує функції семантичного 
агрегатору відкритих освітніх ресурсів. 

Основними функціями системи є: 
- збір навчальних матеріалів із зовнішніх джерел і перетворення їх в 

структурований формат; 
- надання даних користувачам в різних форматах (текст, графіка, мультимедіа); 
- надання даних стороннім додаткам по роботі з Linked Data шляхом підтримки 

відкритої точки доступу SPARQL; 
- можливість редагування і створення нових навчальних матеріалів та зміна освітніх 

процесів; 
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- зв'язування навчальних матеріалів зі сторонніми джерелами (електронні 
бібліотеки, мультимедіа ресурси, соціальні мережі); 

- аналіз актуальності навчальних матеріалів і курсів (оновлення даних отриманих із 
зовнішніх джерел); 

- пошук навчальних матеріалів; 
- розмежування доступу до редагування інформації різним групам користувачів. 
Сервер системи електронного навчання заснований на платформі Information 

Workbench. Платформа Information Workbench надає функціонал для роботи з 
відкритими зв'язковими даними Linked Open Data. Платформа заснована на використанні 
програмних модулів з відкритим вихідним кодом. 

Інтерфейс сервера заснований на модулі семантичної розмітки Semantic MediaWiki. 
Даний модуль дозволяє використовувати зумовлені шаблони і візуальні засоби для 
відображення семантичних даних в вигляді Wiki-сторінок. Редагування і управління RDF 
даними системи реалізовано з використанням платформи OpenRDF Sesame. Сервер 
системи підтримує запити SPARQL. Сервер надає відкриту точку доступу для SPARQL 
запитів. 

Зовнішнім інтерфейсом системи електронного навчання є полегшена система 
управління освітою Learning Management System (LMS). LMS призначена для зручного 
представлення навчальних матеріалів користувачам системи. LMS володіє локальним 
сховищем і проводить управління призначеними для користувача даними, настройками і 
результатами навчання студентів.  

Зовнішній інтерфейс системи надає функціонал по адмініструванню системи і 
управління доступом до даних системи. У LMS реалізовані модулі для відображення 
відео-лекцій, слайдів, тестів і практичних завдань. Зовнішній інтерфейс взаємодіє з 
сервером системи за допомогою запитів до відкритої точки доступу SPARQL. Зовнішній 
інтерфейс отримує з сервера дані по навчальних матеріалів і відносинам між об'єктами 
курсу. 

 
Рисунок 1 - Загальна архітектура системи електронного навчання 

 
Приватний персональні дані користувачів і налаштування LMS зберігаються в 

локальній пам'яті зовнішнього інтерфейсу LMS реалізована на мові Python з 
використанням Django Web Framework [1]. 
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Бібліотека SPARQLWrapper використана відправки запитів до точки доступу 
SPARQL. Коли користувач завершує тест, LMS збирає результати тесту, відповіді на 
завдання і додаткову статистику і записує отримані дані на сервер за допомогою запиту 
SPARQL Update Query [2]. 

Висновок. В магістерський роботі  розроблено систему електронного навчання, яка 
базується на технологіях Semantic Web. Крім основних функцій розроблена система 
виконує функції семантичного агрегатору відкритих освітніх ресурсів. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 
КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Анотація. Розглядається вдосконалення корпоративної мережі за допомогою 
технології BRAS, Q in Q та встановлення додаткових шейперів, їх технічна можливість 
і доцільність. 

 
Вдосконалення мережі підприємства в сучасному світі дуже важливе, тому що 

безпека, пропускна спроможність, резервування і безперебійна робота мережі 
знаходяться на першому місці. Тому розглянемо на прикладі мережі інтернет провайдера 
«Ланет», як можна удосконалити деякі ділянки мережі, з метою захисту від DDOS атак, 
захистити абонентів від флуду в мережі тим самим видівши кожному клієнту окремій 
VLAN за допомогою технології Q in Q. Такою додамо в мережу декілька шейперів для 
фільтрації трафіку окемо юридичних і фізичних клієнтів компанії. 

Мережа провайдера «Ланет» охоплює 10 районних центрів, впровадження 
технології BRAS та Q in Q буде поступовим і розпочнеться з найменших районних 
центрів. 

BRAS (Broadband Remote Access Server) - сервер широкосмугового віддаленого 
доступу, тобто пристрій, що відповідає за маршрутизацію всередині сервісної мережі і 
надання доступу передплатникам до конкретних широкосмуговим сервісів Triple Play 
(Інтернет, IP-телефонія, IP-телебачення) за допомогою одного фізичного підключення. За 
допомогою BRAS можна глобально визначити і застосувати параметри для активування 
необхідних правил маркування та транзиту пріоритетного трафіку. Важливим завданням 
BRAS також є призначення параметрів якості обслуговування (QoS), оскільки необхідно 
забезпечити коректну і безвідмовну роботу послуг, якість яких залежить від таких 
показників як packet transfer delay і jitter. 

Основними завданнями BRAS є: 
- авторизація передплатників; - Призначення індивідуальних атрибутів доступу 

(IP-адреса, продуктивність каналу і т.д.); - облік трафіку; - фільтрація трафіку; -
 Обслуговування відповідно до опису послуги (QoS) 
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Рисунок 1 – карта мережі «Ланет» 
 

BRAS не є автономним пристроєм. Призначення всіх необхідний атрибутів для 
передплатників (IP-адреса, смуга пропускання і т.д.) виконується зовнішнім сервером 
(RADIUS або TACACS). 

Існує кілька типів термінації передплатників послуг широкосмугового доступу.                
Розглянемо найбільш поширені: 

- PPPoE (Point-to-point Protocol over Ethernet) - до недавнього часу була 
найпоширенішою схемою; 

- IPoE (DHCP) в зв'язці з opt.82 стрімко набирає популярність, тому що вимагає 
мінімум конфігурації кінцевого обладнання. 

- Q-in-Q - термінація по так званому «подвійному тегу». Вважається найбільш 
безпечною, оскільки, спочатку, кожне кінцеве пристрій знаходиться в виділеному VLAN, 
ніж гарантується ізоляція передплатником між собою. (Цей варіант який ми обираємо) 

QinQ (IEEE 802.1QinQ) - розширення до стандарту IEEE 802.1Q, що описує як 
тегованих трафік може передаватися всередині вже тегованих по 802.1Q трафіка. Ця 
технологія має велике значення для побудови Metro Ethernet-мереж. Для використання 
QinQ-інкапсуляції потрібна підтримка з боку комутатора. 

Для інтеграцїї таких технологій майже у кожному регіоні встановлений кореневий 
маршрутизатор Juniper типу «MX», що дозволяє на них використовувати технологію 
BRAS, та комутатори які підтримують технологію Q in Q.  

Щоб з більшою користю використовувати трафік та обмежувати абонентам їх 
пропускни спроможність по їх тарифним планам було встановлено два шейпера окемо 
для юридичних і фізичних клієнтів. 

Висновок. Алгоритм шейпінгу для мереж, що працюють з пакетами (фреймами 
або іншими PDU) даних, зазвичай полягає в створенні черги пакетів від клієнта. В 
одиницю часу пропускаються пакети загальним обсягом не більше N байт (де N - 
виставлене обмеження). В разі, якщо обсяг переданих даних перевищує виділену клієнту 
пропускну здатність і черга заповнена, зайві пакети не приймаються. За рахунок 
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ненульового розміру черги на початку з'єднання можливе тимчасове перевищення 
обмеження по швидкості. 

У разі підтримки QoS, пакети з черги вибираються не послідовно, а відповідно з 
позначками про порядку (терміновості) доставки. 
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АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ VoLTE В УКРАЇНІ 
 

Анотація. Робота присвячена обзору технології VoLTE в Україні. В роботі 
проаналізовані перспективи розвитку даної технології та її значимість для абонентів.  
Розглянуті варіанти впровадження даної технології в Україні. 

 

Сьогодні потреби в високошвидкісному безпровідному з'єднанні призводить до 
розвитку нових технологій та стандартів. Для забезпечення подібного з'єднання в 
стільникових мережах був розроблений новий стандарт зв'язку LTE (Long Term 
Evolution, довготривалий розвиток). Він сумісний з попередніми поколіннями мереж 3G, 
тому впроваджується без кардинальної переробки інфраструктури[1, 2]. Однак недоліком 
LTE є неможливість використання голосового зв'язку, тому для того, щоб здійснювати 
дзвінки в мережах LTE, телефон повинен перемикатися на 3G для установки голосового 
з'єднання. Для того, щоб не перемикатись з однієї технології зв'язку на іншу та для 
поліпшення якісної передачі «голосу» була розроблена технологія VoLTE (Voice over 
LTE, голос через LTE), що дозволяє здійснювати традиційні телефонні дзвінки в мережі 
LTE з високою швидкістю, користуючись при цьому всіма перевагами, які надає мережа 
четвертого покоління[3]. Дана технологія дозволяє надавати голосові послуги і 
доставляти їх як потік даних по LTE, маючи в кілька разів більшу голосову ємність і 
кількість даних, ніж мережі 3G, при цьому вивільняючи додаткову пропускну здатність 
(див. рис. 1). 

Рисунок 1 – Реалізація 
технології VoLTE 
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На даний час технологія VoLTE все ще перебуває в стадії розвитку, але її переваги 
цілком очевидні [4]:  

1. З'єднання відбувається набагато швидше, це досягається завдяки відсутності 
необхідності перемикання мобільного пристрою на GSM або 3G, при здійсненні дзвінка.  

2. Більш висока якість голосу в порівнянні з іншими, вже більш застарілими, 
стандартами. Швидкість передачі даних у мережах другого і третього покоління 
обмежена, це не дозволяє,  в повному обсязі, передавати голосові пакети даних. Також 
пропускна здатність  4G мереж значно вища, пакетні дані, через таку мережу, 
передається більше, а використання кодеків HD Voice надає звуку обсяг і знижує рівень 
шумів. 

3. Дана технологія відкриває  можливість одночасно передавати голос й інші дані, 
що не можливо на данний час, бо коли абонент дзвонить, він використовує  мережу 2G 
або 3G, передача інтернет-трафіку може тимчасово припинятися, так, як одночасна 
передача пакету голосових даних та/або інших даних знижує якість зв'язку. 

4. Безкоштовні дзвінки. Голос при використанні технології VoLTE передається в 
пакетному режимі, тобто на це витрачається тільки інтернет-трафік. Якщо абонент 
підключив собі безлімітний тариф на інтернет, то всі здійснювані їм дзвінки можуть 
розглядатися як майже безкоштовні.  

5. Підвищення ємності стільникових мереж. У мережах другого і третього 
покоління швидкість передачі аудіоданих обмежена. Вона рідко перевищує 16 Кбіт / с, а 
такій швидкості недостатньо для отримання високої якості голосу. Використання кодеків 
HD Voice в VoLTE дозволяє забезпечити більш високу якість звуку, надати голосові 
об'ємності і зменшити кількість шумів. 

Не зважаючи на вищевказані переваги на даний час є декілька перешкод для 
впровадження VoLTE в Україні, а саме [5]:  

1. Підвищена вимогливість до апаратних ресурсів мобільного телефону. Алгоритм 
роботи VoLTE повинен бути реалізований на рівні процесора, при невідповідності вимог 
можливе збільшення навантаження на мобільний пристрій, тобто він буде швидко 
розряджатися.  

2. Обмежене число моделей телефонів, які підтримують VoLTE. 
3. Для забезпечення хорошої якості звуку необхідно, щоб VoLTE 

використовували той абонент, що телефонує, і той, хто приймає виклик.  
4. Скористатися перевагами VoLTE можна буде тільки після того, як всі 

оператори приймуть рішення зробити стандарт основним.  
5. Необхідно встановити відповіднє обладнання на вишках.  
6. Стандарт може бути недоступний у внутрішньо-і міжнародному роумінгу, якщо 

він там відсутній. [2] 
Однак саме ряд перешкод, дозволяють розглянуті варіанти впровадження даної 

технології в Україні при умові, що всі оператори приймуть рішення перейти на VoLTE: 
1. Частковий – після повного переходу всіх операторів на 4G, поступово 

впроваджувати VoLTE, починаючи від встановлення відповідного обладнання на вишках 
на першому етапі, на другому – організувати можливість придбати мобільний телефон, 
який підтримує VoLTE. 

2. Одночасний – активувати паралельно з розгортанням 4G мереж та дати 
абонентам вибір передачі голосу між використанням 3G або VoLTE. 

Висновок. Отже, в роботі проаналізовані можливості технології VoLTE, її 
переваги та недоліки та розглянуті варіанти організації даної технології в Україні, яка 
суттєво підвищить якість передачі голосу, ємність стільникових мереж, збільшить 
швидкість з'єднання, зробить можливість одночасної передачі даних і голосу, а також 
зможе вивести поняття «безкоштовні дзвінкі» на новий рівень. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 

УСТРОЙСТВ СИНХРОНИЗАЦИИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ  
 

Аннотация. Рассматривается автоматизированная система контроля 
показателей качества устройств синхронизации телекоммуникационных сетей с 
повышенной производительностью, которая обеспечивается за счет увеличения числа 
каналов измерений, а также использования специально разработанного программного 
обеспечения P4000winXP в среде EMBARKADERO. Система дает возможность 
проведения многоканального, одновременного и независимого контроля до четырех 
сигналов синхронизации и передачи данных измерений с использованием ІР-технологий. 
Разработана о оптимизирована по быстродействию аппаратная структура блока 
первичного преобразователя (БПП «TIMETER») с адаптивно-управляемым 
формированием управляющего воздействия системы фазовой автоподстройки 
частоты генератором, который формирует опорный сигнал для измерений. 

 
В современных цифровых телекоммуникационных сетях, на цифровых 

подстанциях интеллектуальных электроэнергетических систем, компьютерной технике 
используются устройства синхронизации (УС) цифровых  сигналов [1 - 5]. УС 
формируют синхросигналы, представляющие собой периодические или 
квазипериодические сигналы, с помощью которых устраняется временная (фазовая или 
частотная) неопределенность. К УС предъявляются ряд технических требований по 
точности, стабильности, быстродействию и другим показателям качества. Задача 
контроля показателей качества является одной из важнейших и актуальных как на этапе 
изготовления УС, так и в процессе их эксплуатации. 

Значительное количество номенклатур УС, более строгое и сложное 
нормированием их технических характеристик обуславливает постоянное развитие 
существующих и создание новых методов контроля. Контроль показателей качества 
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прецизионных УС в условиях многономенклатурного гибкого интегрированного 
производства, а также в процессе их технической эксплуатации в составе современных 
высокотехнологичных систем, требует широкомасштабной автоматизации с 
использованием средств компьютерной техники [1, 3, 5]. 

Целью работы является повышение производительности контроля показателей 
качества УС цифровых сигналов за счет разработки специализированного программного 
обеспечения для автоматизированной информационно-измерительной системы и 
оптимизации ее аппаратных средств. 

Известно, что повышение эффективности контроля показателей качества УС 
телекоммуникационных сетей может быть обеспечено за счет автоматизации процесса 
измерений, использования современных эффективных IP-технологий, а также 
осуществления оптимизации технических средств контроля к действию 
дестабилизирующих факторов в процессе их технической эксплуатации [5].  

Для проведения исследований средств контроля выполнен анализ способов их 
электротехнической реализации, сформированы требования и разработана аппаратная 
структура блока первичного преобразователя (БПП «TIMETER») автоматизированной 
системы контроля (АСК) показателей качества УС цифровых сигналов. 

Предложена структура адаптивного цифрового фазового дискриминатора (АЦФД) 
БПП «TIMETER» и его системотехническая реализация. АЦФД обеспечивает первичное 
преобразование погрешности интервала времени (контролируемого показателя качества 
УС), в цифровой сигнал, а также обеспечивает реализацию адаптивно-управляемого 
формирования кодовой комбинации и повышение достоверности представления 
результатов измерений в цифровом виде [6]. Также разработаны структуры блока 
контроля периодичности (БКП) и системы контроля периодичности импульсной 
последовательности тактовой частоты (контроль наличия требуемого количества 
импульсов тактовой частоты или их отсутствие на заданном временном интервале), что 
обеспечивает повышение надежности и быстродействия контроля [7]. БКП дает 
возможность устранять неопределенность о наличии или отсутствии контролируемого 
сигнала с заданной длительностью импульса. Разработан теоретико-вероятностный 
метод расчета требований к БКП и его составляющим (электрическим компонентам). 

Выполнена оптимизация по быстродействию системы автоподстройки частоты 
генератора формирователя опорного сигнала АСК показателей качества УС цифровых 
сигналов. Учитывая наличие нелинейностей в математической модели системы фазовой 
автоподстройки частоты генератора, обусловленные периодичностью управляющего 
воздействия в функции фазовой координаты системы и ограничений типа «насыщения», 
выполнен синтез структуры оптимальной по быстродействию системы в три этапа: 
первый - аналитический; второй - реализационный; третий - имитационного 
моделирования (с использованием программы Simulink пакета MATLAB) [8]. 

Проведен анализ методов расчета и способов оценки показателей качества УС с 
учетом реальных условий их производства и эксплуатации. Разработана структура АСК, 
новизна которой заключается в увеличении до четырех контролируемых сигналов 
синхронизации и одновременном выполнении независимых измерений показателей 
качества по всем каналам. Такая структура АСК обеспечивает повышение 
производительности контроля, упрощает визуализацию и анализ данных, которые 
используются для реализации возможности в ручном режиме принимать решения об 
изменениях параметров технологического процесса многономенклатурного гибкого 
интегрированного производства УС, а также в процессе их технической эксплуатации в 
составе современных телекоммуникационных сетей. 

Разработано специальное программное обеспечение (ПО) P4000winXP в среде 
EMBARKADERO, которое обеспечивает возможность увеличения до четырех каналов 
измерений показателей УС, повышает производительность, а также дает возможность 
проведения одновременного контроля всех четырех каналов. АСК показателей качества 
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УС цифровых сигналов с ПО P4000winXP упрощает визуализацию и анализ данных, 
которые используются для принятия соответствующих управленческих решений [9]. 

 С целью проверки полученных теоретических результатов и работоспособности 
экспериментальных образцов АСК показателей качества УС разработан лабораторный 
стенд. Проведены испытания разработанного лабораторного стенда АСК с блоком БПП 
«TIMETER» и ПО P4000winXP, по результатам которых практически подтверждена 
возможность увеличения числа одновременных каналов измерений до четырех [5, 9]. 

Вывод. Разработана автоматизированная система многоканального контроля 
показателей качества устройств синхронизации телекоммуникационных сетей с 
повышенной производительностью. Сформированы требования и разработана 
аппаратная структура блока первичного преобразователя (БПП «TIMETER») АСК 
показателей качества УС цифровых сигналов. Разработано специальное программное 
обеспечение P4000winXP в среде EMBARKADERO, которое обеспечивает возможность 
обработки результатов контроля до четырех сигналов синхронизации и передачи данных 
измерений с использованием ІР-технологий. 

Выполнена оптимизация по быстродействию системы автоподстройки частоты 
генератора формирователя опорного сигнала блока БПП «TIMETER». Разработана 
схемотехническая реализация адаптивного цифрового фазового дискриминатора, которая 
обеспечивает адаптивно-управляемое формирование управляющего воздействия и, как 
результат,  оптимальное по быстродействию протекание переходных процессов в 
системе фазовой автоподстройки частоты. Разработан лабораторный стенд и проведены 
испытания экспериментального образца блока БПП «TIMETER» в составе АСК. 

Автоматизированная система показателей качества УС цифровых сигналов 
обеспечивает возможность проведения многоканального, одновременного и 
независимого контроля до четырех сигналов синхронизации с передачей данных 
измерений ІР-сетями, как в процессе многономенклатурного гибкого интегрированного 
производства УС, так и в процессе их технической эксплуатации на современных 
телекоммуникационных сетях. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 
АВТОМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 
Анотація. У роботі аналізуються особливості процесу проектування 

інформаційних систем автоматизації управління підприємством. Досліджується 
структура процесу проектування та формалізується стадія формування вимог. 

 
Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, концепції Інтернет речей 

роблять питання впровадження інформаційних систем управління підприємством як 
ніколи актуальними. Інформаційна система автоматизації управління підприємством є 
основою ефективної стратегії та прибутковості підприємства на ринку.  

Очевидно, що інформаційна система автоматизації управління (ІСАУ) є складним 
об’єктом, впровадження якого потребує вирішення цілої низки неявних, але дуже 
критичних питання, які напряму впливають на кінцеву успішність проекту. 
Проектування ІСАУ здійснюється відповідно до концепції життєвого циклу (ЖЦ) [1-3].  
 Відповідно до рекомендацій, процес проектування інформаційних систем 
розділяють на етапи та стадії. В цілому доцільно виділяти наступні стадії [3]: 

1. Стадія формування вимог; 
2. Стадія розробка концепції; 
3. Стадія технічне завдання; 
4. Стадія ескізний проект; 
5. Стадія технічний проект; 
6. Стадія робоча документація; 
7. Стадія введення в експлуатацію. 
Очевидно, що критичною стадією, яка впливає на кінцеву успішність всього 

проекту  є стадія формування вимог до майбутньої ІСАУ.  Помилки на цій стадії можуть 
призвести до того, що система буде мати не вірну структуру, функціонал, тощо. На даній 
стадії  аналізують та уточнюються вимоги замовника, результати потрібно обов’язково 
задокументувати [2, 3]. 

Метою аналізу є перетворення загальних, нечітких знань про вимоги до 
майбутньої системи в точні визначення. Результатом етапу повинна бути модель вимог 
до системи (іншими словами, системний проект), що визначає: 
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 архітектуру системи, її функції, зовнішні умови, незмінність функцій між 
апаратною і програмною частинами (ПЧ); 

 інтерфейси і незмінність функцій між людиною і системою; вимоги до 
програмних і інформаційних компонентів ПЧ, необхідні апаратні ресурси; 

 вимоги до баз даних, фізичні характеристики компонент ПЧ, їх інтерфейси. 
Модель вимог повинна включати: 
 повну функціональну модель вимог до майбутньої системи з глибиною 

обробки до рівня кожної операції кожної посадової особи; 
 специфікації операцій нижнього рівня; 
 пакет звітів і документів по функціональної моделі, яка включає 

характеристику об'єкта моделювання, перелік підсистем, вимоги до образам і засобів 
зв'язку для інформаційного обміну між компонентами, вимоги до характеристик 
взаємозв'язків системи з суміжними системами, вимоги до функцій системи; 

 концептуальну інформаційну модель вимог; 
 пакет звітів і документів з інформаційної моделі; 
 архітектуру системи з прив'язкою до концептуальної інформаційної моделі; 
 пропозиції щодо організації структури для підтримки системи. 
Схема формування вимог може бути формалізована у вигляді діаграми дій, яка 

наведена на рис. 1. 

 
 

Рисунок 1 – Формалізація стадії формування вимог 
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Висновок. Отже, в роботі проаналізовано особливості процесу проектування 
ІСАУ підприємства, визначено на які стадії його доцільно розділяти. Продемонстровано, 
що найбільш критичною стадією є стадія формування вимог. Помилка на даній стадії 
призводить до не успішності всього проекту. Для того, щоб запобігти цьому стадія 
формування вимог була формалізована у вигляді діаграми дій, яка показує послідовність 
та зміст робіт. 
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РОЗРОБКА СИСТЕМИ ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ОБ'ЄКТІВ 
СОЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА БАЗІ ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 
 

Анотація. В роботі проведено аналіз систем підвищення безпеки у місцях 
скупчення людей. Проведений аналіз технічного обладнання. Показано на прикладі інших 
країн, як завдяки інфокомунікаційним технологіям можна забезпечити безпеку 
суспільства. 

 
В сучасному соціальному середовищі існує безліч небезпек для людства. Міста- 

мільйонники породжують велику кількість соціальних проблем - діяльність  
маргінальних та організованих кримінальних угрупувань. Прикладом можуть бути такі 
міста як Київ, Одеса, які тепер руйнуються під тиском криміналітету та інших небезпек. 
Найбільша кількість вбивств, згвалтувань, крадіжок, пограбувань припадають на великі 
міста. Вони стали центрами небезпечних природних, соціальних явищ. Також однією з 
величезних проблем для світу і України став тероризм. У Європі та вьому світі через дію 
лівих та радикальних ісламістських організацій , потоку біженців з арабських країн, 
загарбницької політики країн-лідерів до країн арабського світу. Для України проблема 
протидії тероризму набула особливої актуальності з початком агресії з боку Російської 
Федерації, яка порушила територіальну цілісність нашої держави та загрожує 
її незалежності. Наразі для України найбільша терористична загроза виникає не з огляду 
на тенденції розвитку міжнародного тероризму, а через агресивну політику Росії, 
спрямовану на дестабілізацію і дезінтеграцію нашої держави і пов’язану з цим 
організацію та підтримку диверсійно-терористичної діяльності квазідержавних утворень 
так званих «ДНР» і «ЛНР», а також організацій сепаратистського спрямування, таких як 
«Харківські партизани» , «Одеська народна дружина» тощо. У 2014 р. Україна (з 
початком російської агресії) перемістилася з 51-го на 12-те місце, а у 2015 р. – на 11-те 
місце серед 163 країн, які внесено до Глобального індексу терроризму [3]. 

Метою роботи є дослідження систем на базі інфокомунікаційних технологій, які 
підвищують безпеку для соціуму, що дозволить знизити кримінальну та терористичну 
діяльність в Україні.  
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Складна ситуація, у якій опинилась Україна, спонукає до пошуків нових рішень 
та напрацювання більш дієвих антитерористичних заходів на національному, 
регіональному та глобальному рівнях. Цей процес є складним і вимагає відмови від 
усталених стереотипних підходів в оцінці суспільної небезпеки тероризму, актуалізує 
наукові дослідження з цієї проблематики, що мають велике значення 
на перспективу.12 грудня 2016 р. на засіданні Ради Безпеки Організації Об’єднаних 
Націй було прийнято резолюцію № 2322 (одним з авторів якої є Україна), що закликає 
держави до посилення та розширення міждержавної взаємодії та взаємодопомоги в сфері 
боротьби з тероризмом, обміну інформацією щодо терористичних організацій 
та бойовиків-терористів, включаючи їх біометричні та біографічні дані. Така система вже 
працює в Україні з 2014 року.  

Інтелектуальне відеоспостереження. Мультифункціональні програмно-апаратні 
комплекси, призначені для аналізу спостережуваних подій. Ці системи розвантажують 
роботу оператора, процес стає автоматизованим. Відеоспостереження дозволяє 
здійснювати фото і відеофіксацію правопорушень, робити моніторинг обстановки в 
місцях скупчення людей, здійснювати охорону об`єктів власності, проводити пошук осіб,  
подій,  транспортних засобів. Система здатна виявляти небезпечні предмети, 
візуалізовувати інформацію про транспортні потоки і стан об`єктів спостереження. 
Інтелектуальна система відеоспостереження дозволяє розпізнавати, ідентифікувати і 
відстежувати рухомі об`єкти, що знаходяться в полі зору камер. Рішення дозволяє: 

- автоматично фіксувати підозрілу поведінку і порушення правил і процедур 
безпеки; 

- розрізняти та ідентифікувати типи спостережуваних об`єктів:людина, група 
людей,   автомобіль та інші об`єкти. 

Впровадження рішення дозволяє скоротити кількість розбійних нападів, вбивств, 
викрадень автотранспорту, знижує ризик виникнення надзвичайних ситуацій. 
Розпізнавання облич дає можливість некооперативного розпізнавання осіб: людині не 
потрібно займати певну позицію перед камерою – система вихоплює особи з потоку 
людей, порівнює їх з особами з баз даних, розпізнає їх в реальному часі і попереджає 
оператора про збіг, а також зберігає в архіві всі фотографії виділених осіб. Це дозволяє 
забезпечувати безпеку в місцях масового перебування людей. До системи можна 
підключити необмежену кількість баз даних, наприклад з МВС, СБУ та інших. У разі 
виявлення особи, оголошеної в розшук, система видасть повідомлення оператору. 
Однією з здатностей такого відеоспостереження є протидія несанкціонованому 
проникненню на охороняємий об’єкт. Наприклад, якщо вхід на об`єкт здійснюється за 
допомогою картки, а зайшло дві або більше осіб. Контроль натовпу – завдяки 
можливості рахувати людей в деяких місцях, система може подавати сигнал оператору, 
якщо кількість людей перевищує норму , або якщо щось заважає вільному проходу. 
Виявлення залишених без нагляду речей. Через зростання ризику терористичної загрози 
була необхідність винайти таку функцію. Програмне забезпечення веде спостереження за 
областю, зберігає інформацію про рух об`єктів в середині неї. Якщо об`єкт спочатку 
рухався, а потім завмер на певну кількість часу, система підіймає тривогу та дає 
інформацію оператору відеоспостереження. Виявлення підозрілих людей, які 
знаходяться на паркінгу або перед банкоматами [1]. 

Металодетектори, сканери нового покоління. Спеціалізовані відеосистеми 
допоможуть персоналу служби безпеки спостерігати за зброєю в публічних місцях. Нова 
система відеобезпеки розроблена дослідниками з Університету Іспанії Гранади, здатна 
автономно розпізнавати зброю на відео. Хоча технологія розпізнавання об`єктів вже 
існувала , однак інженери вперше задіяли в цій системі штучний інтелект. Система може 
не тільки виявити зброю в багажній поклажі, сумці, одязі, а й розпізнавати її марку та 
модель. Система аналізує відео в режимі реального часу, обробляючи п`ять кадрів в 
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секунду. Якщо пістолет помічений, то система активує тривогу. Ступінь точності 
розпізнавання зброї становить 96.5%. 

В 2017 році в Одесі було запущено систему відеокамер «Розумне місто». Одеса 
стала 3 містом в Україні після Києва та Маріуполя. При проектуванні одеської системи 
брали до уваги  київський та зарубіжний досвід, особливо досвід Китая –  лідера у сфері 
збору, обробці та використанні даних. Було установлено 412 камер, з них 20 мають 
функцію розпізнавання облич, а 40 можуть розпізнавати автономери. Більшість камер 
мають огляд 360 градусів. Доступ до камер мають поліція та інші спецслужби. В столиці 
України після встановлення таких камер с 2017 року стало в 3 рази менше 
правопорушень. Завдяки камерам було розкрито тисячі кримінальних справ. В 2016 році 
за 9 місяців у Києві було 27 тисяч правопорушень, в 2017 було 14 тисяч, а в 2018 –  
9 тисяч. 

Висновки. В роботі було знайдено та показано системи для підвищення безпеки 
об'єктів соціального призначення на базі інфокомунікаційних технологій. Обгрунтовано 
впровадження  систем, які ефективно виконують свою роботу. 
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ОГЛЯД ПРОЦЕДУР ГОЛОСОВОЇ АУТЕНТИФІКАЦІЇ 

 
Анотація. Розглядаються особливості структури системи аутетифікації за 

допомогою голосу, а також методи його реалізаціції. В результаті дослідження 
показано, що даний спосіб захисту інформаційних даних можна успішно інтегрувати в 
сучасну інформаційну інфраструктуру у вигляді частини глобального біометричного 
аутентифікатора. 

 
Безпечне зберігання інформації в сучасному світі є однією з найважливіших задач 

інформаційної безпеки. Значну роль в цьому відіграє аутентифікація користувачів. 
Одним з перспективних і сучасних способів захисту інформації користувачів є голосова 
аутентифікація.  

Голосова аутентифікація (розпізнавання по голосу) - один з методів біометричної 
аутентифікації, при якому в якості ідентифікатора виступає голос користувача. Метод 
заснований на визначенні за характеристиками голосового сигналу приналежності 
даного сигналу конкретному диктору.  

В залежності від системи розпізнавання голос може бути виміряний як пасивно, 
тобто при розмові, так і активно, коли користувач має вимовити певну фразу або кодове 
слово. 

Переваги ідентифікації по голосу випливають з характеристик голосу: не 
відчужений від людини; не вимагає безпосереднього контакту; не вимагає складних 
технічних пристроїв. Голос диктора, а як наслідок і сам голосовий сигнал, є унікальним, 
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зважаючи на специфіку фізіологічної будови його апарату артикуляції і специфіки мови 
людини. Це обумовлює інтерес до нього, як до біометричного об'єкту.  

Технологічно системи розпізнавання поділяються на системи індивідуального та 
колективного користування. При санкціонуванні, наприклад, доступу до операційної 
системи або будь-яким даним в персональному комп'ютері, розпізнавання диктора 
виконується безпосередньо в цьому комп'ютері. При віддаленому доступі, наприклад, по 
телефонному каналу або Інтернету, розпізнавання може здійснюватися на сервері з 
множинним доступом [1].  

Система розпізнавання повинна містити зразки голосів користувачів. Для цього 
кожен користувач реєструється в системі, записавши свій голос. Зразок голосу 
користувача піддається обробці і формується в модель, яка заноситься в базу даних для 
майбутнього порівняння з ідентифікаторами дикторів.  

Алгоритм реєстрації користувача можна описати таким чином. Голос надходить 
на вхід у вигляді сигналу, закодованого з використанням імпульсно-кодової модуляції. 
Зразок голосу піддається попередній підготовці, яка може полягати у видаленні ділянок, 
що не містять мови, а також обробці фільтрами, що робить сигнал більш придатним для 
подальшої обробки.  

Після попередньої обробки зі зразка голосу здобуваються ознаки - інформація, яка 
відображає індивідуальні ознаки голосу людини. Індивідуальні голосові якості різних 
людей визначаються цілим рядом параметрів, що включають анатомічні, артикуляційні, 
вікові, соціальні характеристики, дефекти мови, а також різні поєднання цих параметрів 
[2].  

Далі на основі здобутих ознак будується модель голосу користувача. Модель 
являє собою деяку структуру, що дозволяє при отриманих ознаках, оцінити ступінь 
подібності та відразу прийняти рішення. Чим саме є ця структура, визначається 
системою розпізнавання. База даних системи розпізнавання містить зразки голосів 
легальних користувачів у вигляді моделей.  

Завдання системи розпізнавання по голосу - здійснити ідентифікацію диктора. 
Першими діями вирішення даного завдання аналогічно реєстрації користувачів є 
попередня обробка і здобуття ознак.  

Далі, ознаки добуті з пред'явленого зразка, що пройшов попередню обробку, 
порівнюються з моделями всіх зареєстрованих користувачів в системі користувачів, або 
попередньо відібраних. Ухвалення рішення полягає у визначенні зареєстрованого 
користувача, яким найбільш імовірно може бути диктор. Результат порівнюється із 
заданим порогом і видає позитивне або негативне рішення про допуск.  

Завдання розпізнавання - це інформаційні завдання, що складаються з двох етапів: 
- перетворення вихідних даних до виду, зручного для розпізнавання;  
- власне, розпізнавання (вказівка приналежності об'єкта певному класу).  

Виконуючи знаходження ознак, побудову моделі і прийняття рішення, система 
розпізнавання вирішує завдання розпізнавання образу. Залежно від того, які методи 
розпізнавання вбудовані в алгоритми системи, можна виділити три класи систем 
розпізнавання: статистичні системи, кластерні системи і нейронні системи [3].  

Статистичні системи при ідентифікації образу використовують метод перебору. У 
цьому випадку проводиться порівняння з базою даних, де для кожного виду об'єктів 
представлені усі можливі модифікації відображення. У випадку розпізнавання по голосу 
вимірюється активно, проводиться порівняння запису кодового слова із записами 
кодових слів зареєстрованих користувачів.  

Кластерні системи здатні здійснювати більш глибокий аналіз характеристик 
образу, використовуючи математичні перетворення. У випадку розпізнавання по голосу 
при добуванні ознак зі зразка голосу формується вектор ознак. Після чого проводиться 
порівняння вектора ознак з моделями зареєстрованих користувачів.  
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Нейронні системи використовують штучні нейронні мережі (ШНМ). Цей метод 
вимагає або великої кількості прикладів завдання розпізнавання при навчанні, або 
спеціальної структури нейронної мережі, яка враховує специфіку даного завдання. 
Проте, його відрізняє більш висока ефективність і продуктивність. Цей поділ на класи є 
умовним, адже система розпізнавання в своїх алгоритмах може використовувати 
комбінацію методів. Наприклад, система розпізнавання, результат ідентифікації якої 
ґрунтується на використанні ШНМ і додатковому статистичному підході. 

 Сучасні системи голосової аутентифікації, як і інші біометричні системи, мають 
низькі якісні характеристики. Останні можуть бути покращені за рахунок збільшення 
значення сигналу/шум, покращення обробки даних або аналізу більшої кількості 
інформаційних параметрів сигналу, що обробляється. 

Здійснюючи процедуру цифрової обробки даних, що розглядається в дослідженні, 
основна увага приділяється врахуванню фазової інформації голосового сигналу, що, як 
показують дослідження, дозволяє значно збільшити ефективність досліджуваної 
процедури аутентифікації. 
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АЛГОРИТМ ШИФРУВАННЯ ДАНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ ГЕНЕРАТОРА ХАОСА 

 
Анотація. Зараз в основі всіх технологій із захисту даних від несанкціонованого 

доступу або електронною комерції лежить наука криптографія, яка є частиною науки 
криптології. У свою чергу, ця наука використовує різні методи і алгоритми 
перетворення інформації. Для того, щоб інформація після шифрування, перетворилася в 
"інформаційне сміття", безглуздий набір символів для стороннього, використовуються 
спеціально розроблені методи - алгоритми шифрування. 

 
Метою дослідження є аналіз алгоритму шифрування даних на основі реалізації 

принципу одноразового блокнота з використанням гамма-послідовності, що формується 
за допомогою програмного генератора динамічного хаосу. Крім того, вдосконалюється 
генерація ключів (змінних) для датчиків динамічного хаосу, що полегшує і збільшує 
швидкість шифрування / розшифрування. 

Під динамічним хаосом розуміється деяка нерегулярна, апериодична зміна стану 
(рух) нелінійної динамічної системи, що володіє основними властивостями випадкового 
процесу [1]. Для формування значень хаотичної послідовності використовується 
генератор хаосу, який є детермінованим пристроєм, тому, сформований за певним 
алгоритмом процес, також є детермінованим. Найменша зміна початкових параметрів 
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генератора хаосу приводить до істотної зміни значень згенерованих коливань (рис. 1), що 
дає можливість формування різних траєкторій хаотичного процесу.  

Розглянемо реалізацію сигналу на виході дискретного генератора хаосу на основі 
логістичних відображень [2]: 

 nnn xaxx  11 ,     (1) 

де a  − керуючий параметр, nx − початкове значення хаотичної послідовності. Також 

відомі й інші програмні датчики хаотичного сигналу. На рис. 1 приведена реалізація 
сигналу  tx  такого генератора при початковому значенні 0nx = 0,5 і a = 3,9.  

 

 
Рисунок 1 − Реалізація хаотичного сигналу 

 
Такий процес має всі властивості шумоподібного процесу, так як для нього 

характерна неперіодична траєкторія в часі (рис. 1);  
де КП – керуючий пристрій; ГК – генератор ключів, генеруючий початковий параметр 
для генератора хаоса; ДХ1-n – датчики хаоса; + - пристрій, що поєднує інформацію з 
ключем за допомогою операції додавання за модулем 2, утворюючи шифротекст. 

Для збільшення криптостійкості можна використовувати 2 і більше датчиків хаосу 
(рис. 2) і різні маніпуляції з ними (додавання по модулю 2), при цьому при зміні 
початкового значення хаотичної послідовності ( nx )навіть на 1 мільйонну крива 

хаотичного сигналу повністю змінюється. Тому може бути нескінченна кількість варіацій 
цього сигналу, що робить шифротекст стійким до зламу (навіть при використанні одного 
датчика хаосу).  

Для абсолютної криптографічного стійкості ключ повинен володіти трьома 
критично важливими властивостями : 

1. Мати випадковий рівномірний розподіл; 
2. Збігатися за розміром із заданим відкритим текстом; 
3. Застосовуватися тільки один раз. 
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Даний алгоритм має всі властивості алгоритму з абсолютною криптографічною 
стійкістю, практично нескінченну кількість згенерованих різних ключів, а отримана гама 
такого ж розміру, як і відкритий текст.  

Головною загрозою для будь-якого шифру є момент передачі шифротекста і 
самого ключа.  Відомо, в даному алгоритмі ключ має такий же розмір, як і сам файл, 
який необхідно зашифрувати, що ускладнює і збільшуює час передачі ключа. Це можна 
вирішити, якщо розглядати ключ не як отриману гаму, а тільки як початкове значення 
хаотичної послідовності в сукупності з номерами датчиків хаосу і різними маніпуляціями 
з ними. 

Рисунок 2 – Схема роботи шифрувального пристрою 
 

Збільшення датчиків хаосу збільшує криптостійкість, але і збільшує час 
розшифрування. 

Для усунення людського чинника можна використовувати генератор ключів (рис. 
2), де вказуються межі від 0 до 1 і значення після коми, це дозволяє збільшити швидкість 
шифрування і розшифрування та максимально виключити процес витоку інформації.  

Алгоритм шифрування даних зводиться до наступного:  
1) задається ключ шифрування за допомогою генератора ключів, який видає 
випадковий nx  в зазначених межах і розрядністю; 

2) кожен символ даних  перетворюється в бітову послідовність {ci}; 
3) визначається кількість біт N в вихідної послідовності {ci}; 
4) формується двійкова гама-послідовність {si} довжиною N за допомогою 
генератора хаосу з урахуванням системи за таких умов:  

ai <0,5, то si = 0; 
ai  0,5, то si = 1; 

5) здійснюється шифрування даних {ci} шляхом порозрядного підсумовування за 
модулем 2 з гама-послідовністю {si}:  

 Сi = сi  si. 
Висновки. Запропонований алгоритм шифрування даних на основі програмних 

генераторів динамічного хаосу дозволяє використовувати принцип одноразового 
блокнота. Вибір значень ключа за допомогою генератора ключа вибирає параметр та дає 
необмежену можливість по формуванню нових траєкторій хаотичного сигналу, що є 
одним з важливих умов формування гама-послідовності. Використання декількох 
датчиків хаосу збільшує криптостійкість, а передача початкового значення хаотичної 
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послідовності в сукупності з номерами датчиків хаосу і різними маніпуляціями з ними 
збільшує швидкість передачі інформації. 
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ВТРАТИ ПОТУЖНОСТІ ОПТИЧНОГО СИГНАЛУ НА СТИКУ ВОЛОКОН  
З РІЗНИМИ ДІАМЕТРАМИ МОДОВОЇ ПЛЯМИ 

 
Анотація. Встановлено характер залежності величини втрат потужності 

оптичного сигналу в оптичному волокні від різниці радіусів модових полів оптичних 
волокон, що стикуються. Надано рекомендації по врахуванню даних видів додаткових 
втрат при монтажних роботах на лінійних спорудах зв’язку. 
 

Оптичне волокно в даний час вважається найдосконалішим фізичним 
середовищем для передачі інформації, а також найперспективнішим середовищем для 
передачі великих потоків інформації на значні відстані. По одному волокну можна 
передати одночасно 10 мільйонів телефонних розмов і мільйон відеосигналів. Швидкість 
передачі даних може бути збільшена за рахунок передачі інформації відразу в двох 
напрямах, оскільки світлові хвилі можуть поширюватися в одному волокні незалежно 
один від одного. 

Системи зв'язку на основі оптичних волокон стійкі до електромагнітних 
перешкод, а інформація, що передається по світловодах захищена від несанкціонованого 
доступу.  

Основними параметрами, що характеризують оптичне волокно (ОВ) з огляду на 
передачу інформації є загасання та дисперсія.  

Причини виникнення дисперсійних ефектів та способи визначення величини 
різних видів дисперсії наведена в [1, 2, 3, 4]. В роботах [5, 6, 7, 8, 9] розроблено 
компенсатори різних видів дисперсій. 

Значний вплив на умови розповсюдження хвиль в ОВ причиняють різноманітні 
неоднорідності, які з’являються в них з різних причин. 

В роботі встановлено додаткові втрати, пов'язані з неоднаковістю діаметрів 
модових полів ОВ, що стикуються.  

Розрахунок неоднаковісті діаметрів модових полів визначається за формулою 
[10]: 

                                          

1 2
2 2

1 2

2
10 lgw

w w
a

w w

 
     ,                                                       (1) 

де  – радіус поля моди розраховується за формулою [10]: 

  1.5 6
1 0.65 1.61 2.879c cw a V V       , (2) 

 де cV  – нормована частота, для ОВ дорiвнює 2,405;   a – радіус осердя ОВ. 
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В роботі виконано дослідження величини загасання при неоднаковості радіусів 
модових полів для при значеннях w1 = 6, 5 мкм,  при  равним – 5,5; 5,7; 5,9; 6,1; 6,3 мкм.   

Отримані значення втрат наведені у табл. 1. 
 

  Таблиця 1 – Значення втрат при неоднаковістi дiаметрів модових полів 

Значення радіуса поля моди ( ), 

мкм 

5,5 5,7 5,9 6,1 6,3 

Значення втрат при неоднаковісті 

діаметрів модових полів ( ,дБwa ) 

369 10 344 10 326 10  
312 10 34 10

На рис. 1 наведено отриманий графік залежності втрат від діаметрів модових 
полів при з’єднанні встик «неоднакових» одномодових ОВ: 

 

 

З графіка рис. 1 видно, що із збільшенням діаметру модового поля волокна, що 
приймає сигнал, втрати зменшуються. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗТЯГУЮЧИХ НАВАНТАЖЕНЬ ТА БІЧНОГО ТИСКУ  
НА ВОК ПРИ ПРОКЛАДАННІ В ТЕЛЕФОННІЙ КАБЕЛЬНІЙ КАНАЛІЗАЦІЇ 

 
Анотація. В даній роботі проведені дослідження розтягуючих навантажень 

(РН) та бічного тиску (БТ) яким підлягає волоконно-оптичний кабель при прокладанні в 
телефонну кабельну каналізацію (ТКК) на базі труб із різних матеріалів. 

Розрахунки РН ВОК та аналізи їх результатів проводяться для кабелю типу: ОКЛ-
2-М1-2х4Е-0,4Ф3,5/0,21Н20-8/0 при прокладанні в ТКК на прямолінійних дільницях, 
дільницях з підйомом або нахилом на кут α та на криволінійних дільницях при вигині на 
кут φ в горизонтальній площині. 

Дослідження РН велися за виразами [1]: 
– на прямолінійних дільницях (ТП): 

                                             0П TT P lK g ,                                                               (1) 

– для дільниць, що піднімаються і опускаються, з кутом нахилу α (Тα): 
                                               0 ( cos sin )TT P l K g    ,                                            (2) 

– на криволінійних дільницях при вигині в горизонтальній площині (Твиг): 

                                        2 2 2
0 0T TТвиг Т chK T P R shK    ,                                    (3) 

де Т(ТП) – розтягуюче зусилля в кінці прольоту дільниці, кг (Н); Р(Р0) – маса 
одиниці кабелю, кг/м; l – довжина прольоту, м; КТ – коефіцієнт тертя кабелю об стінки 
труб кабельної каналізації; g  – прискорення вільного падіння, g = 9,81 м/с2; Т(Тα) – 
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розтягуюче зусилля на прямолінійній ділянці та ділянці з кутом підйому чи нахилу, 
відповідно, кг (Н); α – кут нахилу дільниці кабельної каналізації, рад; Т(Твиг) –розтягуюче 
зусилля на вигині траси, кг (Н); T0 – розтягуюче зусилля ВОК у початку дільниці, кг; φ – 
кут горизонтального вигину кабельної каналізації, рад; R – радіус вигину кабельної 
каналізації, м. 

Дослідження проводилися на основі труб із поліетилену, поліетиленових труб із 
змащувальними матеріалами, азбестоцементних і бетонних труб. 

У розрахунках прийняті довжини ВОК – 1,2 і 4 кілометри, а коефіцієнти тертя 
згідно до [1] для: 

– поліетиленових труб із змащувальними матеріалами (ПЕТс) – 0,1; 
– звичайних поліетиленових труб (ПЕТ) – 0,29; 
– азбестоцементних труб – 0,32; 
– бетонних труб – 0,38. 
Результати розрахунків ТП для кабелю при різних значеннях довжин ВОК 

приведені на рис. 1. 

 

 

 

Результати розрахунків Тα для кабелю в залежності від α приведені на рис. 2 та 
рис. 3. 

 

Рисунок 1– Залежність ТП кабеля типу ОКЛ-2-М1-2х4Е-
0,4Ф3,5/0,21Н20-8/0 від значення його довжини при використанні 

труб з різними коефіцієнтами тертя 
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Рисунок 2 – Залежність Тα для кабеля типу ОКЛ-2-М1-2х4Е-0,4Ф3,5/0,21Н20-8/0 при 
прокладанні в труби з різними значеннями КТ від різних значень його довжин під кутами 

α = 5°, α=15°, α = 30°. 

 

Рисунок 3 – Залежність Тα  для кабеля типу ОКЛ-2-М1-2х4Е-0,4Ф3,5/0,21Н20-8/0 при 
прокладанні в труби з різними значеннями КТ від різних значень його довжин під кутами 

α = -5°, α = -15°, α = -30°. 

Затягування кабелю в канал телефонної кабельної каналізації неминуче пов’язане 
з його вигинами в горизонтальній площині. При цьому на вигинах виникає поперечне 
стиснення ВОК. Малі радіуси вигину ведуть до виникнення і розвитку дефектів ОВ, які у 
свою чергу, можуть викликати збільшення втрат у волокні і руйнування його як при 
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прокладанні в телефонній кабельній каналізації, так і надалі при експлуатації. При 
вигинах траси розтягуюче зусилля , що прикладається до кабелю, зростає [2].  

Згідно до [2] в роботі приведені вирази (4) і (5) для розрахунку РН, що виникає 
при прокладанні кабелю ОКЛ-2-М1-2х4Е-0,4Ф3,5/0,21Н20-8/0 в телефонну кабельну 
каналізацію при вигинах траси на кут φ завдовжки в l км і виникаючий при цьому бічний 
тиск (БТ) на кабель: 

exp( )виг Пі TТ Т K ,                                                          (4) 

/виг вигP Т R ,                                                                 (5) 

де Твиг — тягове зусилля,що діє на ВОК при вигині траси на кут φ, кг;  ТПі — 
тягове зусилля ВОК на початку вигина траси, кг; φ — кут вигину траси, рад; КТ – 
коефіцієнт тертя кабелю об стінки кабельної каналізації; P — бічний тиск на кабель, 
кг/мм, Rвиг — радіус вигину кабелю, рівний, згідно з рекомендаціями до прокладання 
ВОК, двадцяти діаметрам кабелю, м. 

На підставі результатів розрахунків Твиг та Р побудовано графіки приведені на рис. 
4 та рис. 5. 

 

Рисунок 4 – Залежність Твиг для кабеля типу ОКЛ-2-М1-2х4Е-0,4Ф3,5/0,21Н20-8/0 при 
вигині траси та на різних його довжинах під кутами α = 0°, α = 30°, α = 45°, α = 60° та  

α = 90°. 
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Рисунок 5 – Залежність Р для кабеля типу ОКЛ-2-М1-2х4Е-0,4Ф3,5/0,21Н20-8/0 при 
вигині траси та на різних його довжинах під кутами α = 0°, α = 30°, α = 45°, α = 60° та  

α = 90°. 

Висновки. В роботі проведені дослідження розтягуючих навантажень та бічного 
тиску, які діють на ВОК типу ОКЛ-2-М1-2х4Е-0,4Ф3,5/0,21Н20-8/0 при прокладанні 
кабелю в труби ТКК із різних матеріалів.  

Результати досліджень РН та БТ ВОК в 4-х типах труб ТКК дозволили отримати 
залежності (рис.1-рис.5): 

– РН при різних значеннях довжини кабелю (до 4-х км.) на прямолінійних 
дільницях ТКК; 

– РН на дільницях з підйомом та спуском траси ТКК від 5° до 30°; 
– РН та БТ на вигинах траси ТКК на кут від 0° до 90°. 
Результати цих досліджень для кабелю типу ОКЛ-2-М1-2х4Е-0,4Ф3,5/0,21Н20-8/0 

можуть бути використані проектними організаціями для розробки технологій 
прокладання ВОК в ТКК. 
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АНАЛІЗ ВАРІАНТІВ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ  
ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА   

 
Анотація. У роботі досліджуються варіанти побудови системи контролю 

доступу на базі різних факторів аутентифікації, визначаються їх  переваги та недоліки.  
 
Сьогодні, забезпечення контролю доступу, як у фізичному  так і у інформаційному 

сенсі реалізуються системами контролю та керування доступом (СККД). Подібні системи 
дозволяють оптимізувати процеси контролю доступу та ідентифікації користувачів, та 
являють собою складні технічні комплекси, які є критично важливим елементом 
загальної системи безпеки. СККД мають наступні особливості[2]:  

1. ієрархічною, багаторівневою структурою; 
2. розподіленою архітектурою; 
3. підтримкою великої кількості зовнішніх інтерфейсів для взаємодії; 
4. наявністю потенційно відкритих каналів з боку зовнішніх інтерфейсів; 
5. роботою в режимі реального часу; 
6. більшість дій в системі є транзакціями; 
7. постійна взаємодія з персоналом. 
СККД для ідентифікації особи використовують спеціальний набір ознак – 

ідентифікатор. Саме ідентифікатор є тим фактором, який визначає надійність СККД. 
Якщо ідентифікатор легко скопіювати, підробити, підмінити або вкрасти, то СККД не 
зможе запобігти спробі несанкціонованого доступу [1, 3].  

Ідентифікатори можна класифікувати за фактором аутентифікації, який викори-
стовуються в системі СККД. Сьогодні виділяють наступні фактори аутентифікації: 

1. Фактор знання – робота системи заснована на факті знання особою певної 
кодової відповіді (паролю). Це дуже просте рішення, яке дозволяє створювати швидкі , 
але не досить надійні СККД. Паролі дуже вразливі до перехоплення/підслуховування у 
відкритих каналах [16], також паролі дуже вразливі для методів соціальної інженерії. 
Сьогодні, фактор знання (пароль) доцільно застосовувати у комбінаціях зі іншими 
факторами аутентифікації.  

2. Фактор володіння – робота системи заснована на факті володіння певним 
матеріальним об’єктом (ключ, магнітна картка). Подібні системи є більш надійними ніж 
засновані на факторі знання, але вони також вразливі – матеріальний об’єкт можна 
вкрасти або підробити. Головна проблема цих СККД полягає у тому, що вони 
ідентифікують матеріальний об’єкт, а не його власника.  

3. Фактор невід’ємності  – робота системи заснована на факті володіння певною 
невід’ємною ознакою, характеристикою. Данні СККД ґрунтуються на використанні 
унікальних невід’ємних ознак людини – біометричних характеристиках. На відміну від 
попередніх факторів, в даному випадку ідентифікується безпосередньо власник 
ознаки/характеристики, що робить такі системи більш надійними [4]. Але й вони має 
недоліки – високу ціну, складність реалізації тощо. 

4. Фактор комбінування – робота заснована на комбінації двох або більше 
факторів, наприклад фактора володіння з фактором невід’ємності. СККД які 
застосовують багатофакторну ідентифікацію є найбільш надійними, вони проводять як 
аутентифікація матеріального об’єкту так і його власника. Прикладом є система СККД 
яка використовує інтелектуальні смарт-карти. Карти ідентифікує користувача за 
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біометричною ознакою, а потім генерує одноразовий унікальний цифровий ключ 
доступу. Недоліком цих систем є висока вартість та складність.  

Отже, ефективність роботи СККД залежить від фактору аутентифікації, який вона 
використовує, що потребує точної оцінки цілей та задач які покликана вирішити СККД.  
На ухвалення рішення щодо вибору фактору аутентифікації, безумовно, впливають 
організаційно-технічні умови, але слід також чітко розуміти усі переваги та недоліки 
різних факторів аутентифікації. У табл.. 1 наведено порівняльну оцінку різних факторів 
[5, 6].  

Таблиця  1 – Порівняльна оцінка різних факторів аутентифікації 
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Простота для користувачів Середня Висока Середня Середня 
Час ідентифікації Низький Середній Середній Високий 
Простота для проектувальників та 
розробників 

Висока Висока Висока Низька 

Поширеність фактору Висока Висока Висока Низька 
Вартість фактору Нульова Низька Нульова Середня 
Вартість побудови системи Низька Середня Висока Висока 
Простота інтеграції з іншими факторами Середня  Середня  Висока  Висока 
Можливість інтеграції додаткових даних  Низька  Низька  Нульова Висока 
Складність підготовки до 
копіювання/крадіжки 

Низька Середня Висока  Висока 

Складність копіювання/крадіжки Низька Середня Висока  Висока 
 

Отже, за результатами порівняння можна сказати, що за більшістю показників 
багатофакторні системи є більш ефективними, але остаточне ухвалення рішення щодо 
вибору потрібно здійснювати з урахуванням організаційно-технічних умов та кінцевих 
цілей та задач СККД. 

В роботі проведено порівняльний аналіз  варіантів побудови СККД систем, 
виявлено які фактори використовуються для їх створення, оцінено їх переваги та 
недоліки. 
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КОМПЕНСАТОР ПОЛЯРИЗАЦІЙНОЇ МОДОВОЇ ДИСПЕРСІЇ ВОЛОКОННО-

ОПТИЧНОГО ТРАКТУ ЗА РАХУНОК ВКЛЮЧЕННЯ АНІЗОТРОПНОГО 
ОПТИЧНОГО ВОЛОКНА 

 
Анотація. Розроблено метод компенсації поляризаційної модової дисперсії 

оптичного волокна шляхом використання штучно створеної різниці фазових 
швидкостей поширення основних звичайної та незвичайної хвиль в анізотропному 
оптичному волокні з впорядкованою обертальною мікроструктурою скла. 

 
Дисперсійні ефекти в лінійному тракті волоконно-оптичної системи передавання 

(ВОСП) є суттєвими чинниками, що вносять обмеження на швидкість передавання 
інформації та на довжину регенераційної ділянки. Матеріальна дисперсія є однією з 
основних складових хроматичної дисперсії, її природа та методика визначення наведені в 
[1, 2]. Ще однією складовою хроматичної дисперсії є хвилевідна дисперсія, причиною 
виникнення якої є залежність фазового коефіцієнта поширення лінії від довжини хвилі. 
Суть хвилевідної дисперсії та методика її розрахунку наведені в [3, 4]. В 
високошвидкісних ВОСП, крім зазначених видів дисперсії, ключову роль відіграє також 
поляризаційна модова дисперсія (ПМД), яка на сьогодні є найменш дослідженою та 
потребує більш детального вивчення. В роботах [5, 6, 7, 8] виконано дослідження ПМД 
анізотропного оптичного волокна (ОВ), розроблено спосіб її розрахунку. 

Проблема мінімізації ПМД є однією із ключових для розробників обладнання 
ВОСП. Одним із основних способів мінімізації ПМД є використання анізотропного 
волокна з метою штучного внесення ПМД в волоконно-оптичну лінію зв’язку (ВОЛЗ), 
яка є близькою за модулем, але протилежною за знаком ПМД лінійного тракту. В 
результаті має місце взаємна компенсація двох дисперсій: ПМД лінії та ПМД 
анізотропного волокна. Принцип роботи даного компенсатора ПМД наведено в роботах 
[9, 10]. 

Розроблений спосіб компенсації ПМД являє собою включення відрізку 
анізотропного ОВ з впорядкованою обертальною мікроструктурою скла (ВОМС), в яке 
внесена поляризаційна дисперсія за рахунок різниці групових швидкостей поширення 
звичайної та незвичайної основних хвиль, на приймальному кінці лінії. Якщо 
виконується умова рівності за модулем та протилежності за знаком між різницею 
поширення хвиль  та ПМД лінії то досягається компенсація ПМД в місці підключення 
ділянки ОВ з ВОМС. 

В роботі визначено, що шляхом підбирання кроку ВОМС стандартного 
одномодового ОВ (ОВ типу SF) наступного хімічного складу: серцевина - 3,3% GeO2, 
9,2% B2O3, 87,5% SiO2, оболонка - 13,5% B2O3, 86,5% SiO2 загартований, за радіуса 
серцевини ОВ 4,5 мкм, при довжині хвилі оптичного сигналу 1,55 мкм існує можливість 
компенсації ПМД. 

Встановлено довжину ділянки анізотропного ОВ з ВОМС, що забезпечує 
компенсацію ПМД лінії на базі SF волокна. Крок обертання ВОМС – 2 мкм. Місце 
підключення анізотропного ОВ – приймальний кінець волоконно-оптичного тракту. 
Результати представлено в табл. 1. Система передавання, що використовувалась –  
СТМ-16.  
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Таблиця 1 – Визначені довжини ділянок анізотропного ОВ з ВОМС для 
компенсації ПМД лінії при різних довжинах лінійного тракту  

Довжина лінії LВОЛЗ = 10 км 
Коефіцієнт ПМД ОВ типу SF, 

км
пс  

Значення ПМД лінії, пс Довжина ОВ з ВОМС для 
компенсації ПМД, м 

0,2 0,632 37,07 
Довжина лінії LВОЛЗ = 100 км 

Коефіцієнт ПМД ОВ типу SF, 

км
пс  

Значення ПМД лінії, пс Довжина ОВ з ВОМС для 
компенсації ПМД, м 

0,2 2 117 
Довжина лінії LВОЛЗ = 1000 км 

Коефіцієнт ПМД ОВ типу SF, 

км
пс  

Значення ПМД лінії, пс Довжина ОВ з ВОМС для 
компенсації ПМД, м 

0,2 6,32 370,7 
 
Висновок. В результаті виконаної роботи встановлено що, в залежності від 

довжини лінії, на основі представленого способу можна застосувати визначену ділянку 
анізотропного ОВ з ВОМС, включення якої забезпечує повну компенсацію ПМД.  

В наступних роботах заплановано дослідити можливість застосування 
запропонованого компенсатора ПМД в проміжних ділянках лінійного тракту, наприклад, 
в місцях монтажу оптичних муфт. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ   
ДЛЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 
Анотація. У роботі аналізуються можливі варіанти побудови інформаційної 

інфраструктури навчальних закладів, оцінюються їх переваги та недоліки. 
Пропонується альтернативний варіант побудови інформаційної інфраструктури для 
навчального закладу. 

 
 В рамках концепції розвитку нової сучасної школі, передбачається активне 
впровадження інформаційних сервісів та технологій в навчальний процес. Очевидно, що 
реалізація цього неможлива без наявності в навчальному закладі надійної та якісної 
інформаційної інфраструктури. В залежності від того, яким чином організовано 
передавання сигналу, інформаційна інфраструктура може бути організована за двома 
протилежними способами [1]: 

1. розгортання мережі на базі структурованої кабельної системи (провідні 
технології); 

2. розгортання мережі на базі безпроводової інфраструктури (безпроводові 
технології).  

Альтернативним варіантом організації інформаційної мережі є так звані хмарні 
технології. Міжнародний союз електрозв’язку визначає, що хмарні технології - це підхід 
організації мережевих сервісів, при якому інформація користувача постійно зберігає на 
інтернет-серверах і лише тимчасово кешується на стороні користувача. [2, 3].  При 
хмарних технологіях, уся інфраструктура необхідна для виробництва послуги 
знаходиться у «хмарі», а користувачі підключаються до неї захищеним каналом і 
отримують доступ до необхідних їм сервісів (рис. 1).  

Порівняно з проводовим та безпроводовим варіантом, хмарні технології 
організації інформаційної інфраструктури є більш економічним і практично не 
потребують капітальних вкладень. Крім того, хмарні рішення є більш гнучким і не 
потребують від користувачів ні яких зусиль щодо їх розвитку та підтримки. Однак 
хмарні технології не завжди доцільно використовувати, наприклад у випадку коли 
потрібно організувати високошвидкісну та надійну систему контролю доступу [4]. 
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ЦОД

 
Рисунок 1 – Приклад побудови хмарної інфраструктури 

 
Особливість проектування інформаційної інфраструктури сучасного навчального 

закладу полягає у наступному – потрібно розробити функціональне, гнучке 
масштабоване рішення при значних обмеженнях на бюджет проекту. Використання 
хмарних технологій дозволить скоротити витрати на проект, але не всі сервіси можна 
перенести у хмару, так систему контролю та управління доступом не доцільно 
переносити у хмару. Для рішення цієї проблеми пропонується розділити інфраструктуру 
на два сегменти – локальний та хмарний (рис. 2). Локальний сегмент буде відповідати за 
організацію системи контролю доступу та може реалізовуватися як проводними, так і 
безпроводовими рішеннями. Хмарний сегмент реалізує функціонування інформаційних 
мережевих сервісів. Такий підхід дозволить отримати збалансоване рішення як за 
технічними показниками так і за економічними. 

 

Рисунок 2 – Комбінована архітектура інформаційної інфраструктури 
 
Отже, запропонований спосіб організації інформаційної інфраструктури дозволить 

отримати ефективне, економічне та гнучке рішення, яке дозволить реалізувати усі 
вимоги навчального закладу щодо можливостей інформаційної інфраструктури. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМАНТНЫХ ЧАСТОТ ФАЗОВЫХ ДАННЫХ 

ГОЛОСОВОГО СИГНАЛА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В СИСТЕМАХ 
АУТЕНТИФИКАЦИИ  

 
Аннотация. Рассматривается научная задача повышения качества систем 

голосовой аутентификации, за счет использования фазовой информации 
регистрируемых данных. Объект исследования – процесс голосовой аутентификации 
пользователей при доступе к финансовым и информационным ресурсам. Как показали 
результаты исследований, фазовый угол голосового сигнала имеет форму пилообразного 
сигнала неизвестной длительности и имеет большее отношение сигнал/шум. 
Экспериментальные исследования показали необходимость проведения дополнительных 
процедур предварительной обработки фазовой информации. В работе на примере 
формантного метода показаны преимущества использования фазовых данных 
голосового сигнала. 

 
В последнее время особо остро стоит проблема сохранности финансовых и 

информационных ресурсов, доступ к которым осуществляется с помощью сетевых 
технологий. Первым барьером для сохранения ресурсов является система 
аутентификации, совершенствованию которой посвящено множество исследований в 
последние двадцать лет.  

Одно из основных направлений совершенствования систем аутентификации было 
связано с использованием статических биометрических признаков. Как показала 
практика, эти надежды не оправдались. Причины этого – низкие качественные 
характеристики и простота подделки шаблона пользователя. 

В связи с этим, основные исследования сосредоточены на использовании в 
системах аутентификации динамических (поведенческих) биометрических признаков и, 
первую очередь, голоса пользователя. В современных голосовых системах 
аутентификации используются амплитудные и частотные характеристики сигнала, а 
фазовая информация традиционно игнорируется [1]. Однако известно, что фаза сигнала 
содержит больше информации, чем амплитуда и частота [2]. Поэтому цель данной 
работы – исследование фазовых характеристик голосового сигнала пользователя. 

Голосовые системы функционируют в предположении о непрерывности 
изменения амплитуды и частоты анализируемого сигнала. Естественно предположить, 
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что и фаза голосового сигнала изменяется непрерывно. Более того, для фазы известны 
пределы изменения (от 0 до 360 градусов). Можно предположить, что распределение 
фазового угла в этом случае должно подчиняться равномерному распределению. 

В процессе регистрации голосовых сигналов пользователя с помощью микрофона 
была получена вещественная составляющая аналитического сигнала. Обработка  
материалов регистрации с помощью преобразования Гильберта [3] дает возможность 
восстановить мнимую составляющую аналитического сигнала. Имея эти составляющие, 
рассчитывалась фазовая характеристика, которая не фиксируется с помощью микрофона, 
в каждой точке регистрации. Анализируемый сигнал представлен на рис. 1,а, а его 
амплитудный спектр на рис. 1,б. Заметим, что на рис. 1,б представлена лишь часть 
спектра, который занимает полосу частот до 32 кГц. Это позволит более качественно 
проанализировать характеристики голосового сигнала. 

 

              
                                           а                                                                                            б 

Рисунок 1 – Голосовой сигнал (а) и его амплитудный спектр (б) 
 

При анализе амплитудного спектра выделяют частоту основного тона (около 250 
Гц) и обертоны (формантные частоты), которые кратны частоте основного тона. На этом 
спектре ярко выражены три кратных частоты. Далее, выделенные максимумы 
аппроксимируются полиномом, коэффициенты которого используются для 
аутентификации пользователя [4]. При этом скорость изменения спектральной плотности 
формантных частот, также является отличительным признаком пользователя. 

Как указано выше, в настоящее время в системах аутентификации используется 
зарегистрированная и оцифрованная вещественная (реальная) составляющая голосового 
сигнала. В тоже время известно, что аналитический сигнал имеет и мнимую 
составляющую. На основе указанных составляющих и рассчитывается фазовый угол с 
помощью функции арктангенса. Каждый зарегистрированный отсчет голосовой сигнал 
можно представить в виде вектора на комплексной плоскости (см. рис. 2,а), который для 
следующего отсчета будет смещаться. Известно, что на выходе функции арктангенса 
будем иметь фазовые углы от   до  (темная кривая на рис. 2,б). В тоже время 
область определения фазового угла голосового сигнала в действительности находиться в 
области от 0 до 2 . Для этого необходимо откорректировать полученный фазовый угол 
с учетом знака реальной и мнимой составляющей аналитического сигнала (светлая 
кривая на рис. 2,б) [5]. 
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                                             а                                                                                            б 

Рисунок 2 – Радиус-векторы (а) и фазовая информация (б) фрагмента анализируемого 
 
Теперь проанализируем фазовый спектр этого сигнала. На рис. 3 представлены 

два спектра. Разница представленных фазовых спектров заключается в следующем. На 
рис. 3,а представлен спектр, который рассчитан на основе угловых данных, полученных 
по значениям на выходе функции арктангенс.  На данном рисунке максимумы формант 
выражены не ярко.  На рис. 2,б представлен спектр откорректированного фазового угла. 

 

         
                             а                                                                                   б 

Рисунок 3 – Фазовый спектр голосового сигнала (а – на выходе функции арктангенс;  
б – откорректированный угол)  

 
Анализ рис. 2,б показывает, что фазовый угол имеет форму пилообразного 

сигнала и после коррекции изменяется в пределах от 0 до 2 . Длительность сигнала 
является, в общем случае, неизвестной, которая зависит от произносимого слова и 
характеристик голосового тракта пользователя. Таким образом, стоит задача 
обнаружения сигнала известной формы (пилообразного сигнала) неизвестной 
длительности. Последнее существенно осложняет решение задачи обнаружения – 
измерения.  

Фазовый спектр целесообразно рассчитывать на основе откорректированных 
углов. Это позволит упростить процедуры выделения формантных частот (см. рис. 3,б). 
Более того, в этом случае фазовый спектр будет более информативным, по отношению к 
амплитудному спектру. Т.е. по фазовому спектру можем выделить больше формантных 
частот и тем самым, подтверждаются результаты, представленные в [2] применительно к 
решению задачи аутентификации. Более того, это указывает на ошибочность подходов 
принятых в [1] при решении задач аутентификации, когда игнорируется фазовая 
информация.   
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ВОЛОКОННО-ОПТИЧНА СИСТЕМА ПЕРЕДАЧІ З ЦИФРОВОЮ  
ОБРОБКОЮ СИГНАЛУ  

Анотація.  В роботі розглядається побудова цифрової когерентної оптичної 
системи передачі 200 Гбіт/с з цифровим сигнальним процесором (DSP), який забезпечує 
основні функції для цієї технології для розвитку оптичних телекомунікаційних мереж. 

 
Останні досягнення в галузі телекомунікаційних включають поширення FTTH 

(волокна додому), зростаюче використання смартфонів, розвиток системи мобільного 
зв'язку 5G, яка забезпечує надшвидкісний мобільний доступ, та впровадження IoT 
(Інтернет речей), у якому все взаємопов’язано через Інтернет, потребують збільшення 
пропускної спроможності та економічності оптичних мереж зв'язку, оскільки вони є 
основою для багатьох телекомунікаційних послуг. 

Є два можливих напрямки вдосконалення технології, застосованої до існуючої 100 
Гбіт/с передачі: підвищення продуктивності та зниження енергоспоживання. 
Високопродуктивний цифровий процесор сигналу (DSP) з низькою потужністю вимагає 
невеликого розміру пакета та низької вартості для впровадження в телекомунікаційні 
мережі та центри обробки даних. 

Ще одним ефективним способом збільшення частотної ефективності є зменшення 
частотного інтервалу між сусідніми каналами в WDM. Фільтр Найквіста дозволяє при 
цифровій обробці сигналу на передавачі звужувати спектр оптичного сигналу з 
мінімальним погіршенням якості сигналу. У цифровій когерентній оптичній системі 
передачі DSP виконує модуляцію/де модуляцію та компенсацію спотворень сигналу. 
Функціональну схему цифрового когерентного оптичного передавача / приймача 
наведено на рис. 1.  
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Рисунок 1 – Функціональна схема цифрового когерентного оптичного  
передавача/приймача 

Для формування сигналу 200 Гбіт/с у передавачі формувач циклу перетворює два 
сигнали Ethernet 100 Гбіт/с. DSP виконує виправлення помилок прийняття рішень [1] із 
надмірністю 20% або 25%, що забезпечує потужну можливість виправлення помилок. 
Потім сигнали відображаються на чотири смуги (дві ортогональні фази (фази I (фаза) та 
Q (квадратура)) для кожної з двох ортогональних поляризованих хвиль (X-та Y-
поляризовані хвилі)). Після цього додається пілотний сигнал для оцінки стану тракту 
передачі, наприклад, захищеність оптичного сигналу. Потім для звуження спектра 
оптичного сигналу застосовується цифрова фільтрація. Після цього відбувається цифро-
аналогове перетворення. Нарешті, частина оптичної передачі перетворює сигнали в 
лінійний сигнал DP-16QAM 200 Гбіт/с який надходять до оптичного волокна. 

У приймачі оптичний приймач змішує прийнятий сигнальний сигнал з оптичним 
сигналом локального джерела випромінювання, щоб застосувати когерентний прийом і 
перетворює світло в чотирипозиційні сигнали, як у передавачі. DSP перетворює дані 
сигнали в цифрові сигнали і компенсує спотворення сигналів за рахунок хроматичної 
дисперсії та оптичних нелінійних ефектів в оптичних волокнах [2]. Потім виконується 
адаптивне вирівнювання, демодуляція сигналів КАМ-16 та декодування з виправленням 
помилок. Елемент адаптивного корегування виконує розподіл оптичних сигналів за 
поляризацією та компенсацію спотворень сигналу викликаних ПМД.  

Висновки. В якості порогового значення для визначення можливості застосувати 
у DP-16QAM, використовувалася захищеність оптичного сигналу 20 дБ. Після передачі 
на 216 км розрахунковий показник захищеності перевищив поріг 20 дБ, що вказує на 
можливість застосування сигналу DP-16QAM. значення Q перед виправленням помилок 
усіх каналів становило близько 6 дБ, і сигнали не містять помилок після виправлення 
помилок. Після передачі на відстань 3246 км розрахунковий показник захищеності 
становив менше 20 дБ. Тому замість DP-16QAM було обрано DP-QPSK. У цьому випадку 
значення Q перед виправленням помилок також було більшим за 6 дБ, і сигнали не 
містили помилок після виправлення помилок. Це підтверджує, що можливо застосування 
адаптивної модуляції/демодуляції з використанням в якості оцінки захищеність 
оптичного сигналу.  
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МОДЕЛЬ ІЄРАРХІЧНО-РОЗПОДІЛЬЧОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З ФУНКЦІЄЮ 
ЗАХИСТУ 

 
Анотація. Розглядаються особливості існуючих інформаційних мереж 

спеціального призначення (ІМ). Представлено систему управління ІМ з функцією захисту 
у вигляді багаторівневої ієрархічної структури. Визначена необхідність забезпечення 
захищеного та ефективного процесу управління ІМ. Розробка даної моделі полягає в 
описі системи управління у вигляді ієрархічно-розподільної структури вертикальних 
ланок з застосуванням нечіткої логіки (НЛ), які вказують на підпорядкованість завдань 
управління ІМ. Зазначена модель використовує теорію графів для формального опису 
функціональних підсистем системи управління та процесів їх взаємодії, а також 
використовує НЛ для роботи в умовах, які відповідають особливостям використання 
ІМ. 

 
В умовах високої ймовірності проведення інформаційних війн приділяють 

особливу увагу удосконаленню ІМ. Основними недоліками існуючих ІМ є: низька 
мобільність; невиконання вимог продуктивності та надійності, низький рівень 
забезпечення захищеності зв’язку (на вузлах, мережі, між абонентами); невиконання 
ймовірнісно-часових характеристик інформаційного обміну; низька автоматизація 
процесів (встановлення, ведення та підтримка зв’язку). 

Саме тому останнім часом спостерігається стрімкий розвиток ІМ під час побудови 
на пункті управління системи зв’язку, яка відноситься до класу MANET. Таким системам 
властива самоорганізація та відсутність мережевої інфраструктури (базових станцій) і 
централізованого управління. Усі вузли мережі мобільні та обмінюються інформацією 
безпосередньо між собою чи застосовують ретрансляцію пакетів. Під вузлом розуміється 
радіотермінал, що реалізує функцію маршрутизатора. 

Дані мережі характеризуються: високою динамікою топології, значною 
розмірністю (сотні і тисячі вузлів), низькою пропускною здатністю радіоканалів (у 
порівнянні з стаціонарними мережами), неоднорідністю вузлів (за мобільністю, 
ресурсами, потужністю, і продуктивністю), обмеженою фізичною безпекою тощо. Також 
до особливостей побудови мереж даного класу відноситься: нечіткість, неповнота, 
непередбачуваність отримання даних; використання вузлів у ролі маршрутизаторів, 
комутаторів і кінцевих пристроїв; ресурсна обмеженість мобільних вузлів; складність в 
забезпеченні інформаційної, програмної та апаратної безпеки, тощо [1]. Внаслідок чого 
одним з основних завдань під час функціонування ІМ є забезпечення захищеного та 
ефективного процесу управління ІМ. 



  179

Враховуючи наявність неточності, неповноти та непередбачуваності отримання 
даних, які передаються в ІМ, існуюча система управління (СУ) повинна проводити 
обрахування множини різнорідних параметрів даних, які відносяться до різних рівнів 
мережевої моделі OSI, та які збираються СУ (з окремих елементів вузла, множини вузлів 
і навіть мережі в цілому). Проведений аналіз функціонування існуючих СУ показує, що в 
сучасних СУ, доцільно застосовувати децентралізовану, ієрархічну, розподільчу, СУ, яка 
обраховує дані паралельно/послідовно та з функціями захисту на основі інтелектуалізації 
технічних систем (нейронні мережі, НЛ, тощо) [1, 2]. 

Розглядаючи питання забезпечення захищеності функціонування СУ в ІМ, які 
застосовуються у пунктах управління, слід зазначити, що необхідність захисту ІМ 
визначається з одного боку можливостями супротивника, а з іншого боку роллю та 
умовами застосування засобів зв’язку пунктів управління. В свою чергу для захисту від 
атак створюються сервіси безпеки, які мають включати такі поняття: таємність 
(шифрування); автентифікація (цифровий підпис); цілісність (шифрування, хеш-
функція); контроль доступу (блок ідентифікації абонента, протоколи ідентифікації 
вузлів); неспростовність (цифровий підпис); доступність (засоби фізичного захисту, 
використання автоматизованих протоколів). 

Таким чином, ієрархічно-розподілена СУ з функцією захисту може бути 
представлена у вигляді багаторівневої ієрархічної структури, де на вищому рівні 
ієрархічна структура буде представлена відповідними шарами, які потрібні для 
опрацювання даних та формування управлінських рішень, а на нижньому рівні СУ для 
отримання та опрацювання вхідних, непередбачуваних, нечітких даних буде 
використовувати алгоритм НЛ. Крім того, враховуючи множину задач з управління 
вузловими і мережевими ресурсами пропонується використання технології 
інтелектуальних агентів і мультиагентних систем для елементів СУ.  

Основною особливістю даної технології є те, що агент розглядається як 
програмно-апаратна система, здатна приймати рішення в невизначених умовах. Тобто 
інтелектуальні агенти і мультиагентні системи можуть адаптуватися до змін 
навколишнього середовища, з якою вони взаємодіють, навіть в тому випадку, коли 
зазначені зміни не визначені в їх схемах поведінки [3]. В свою чергу у [3,4] зазначено, що 
створення інтелектуальних систем на основі розподіленої системи підтримки прийняття 
рішень полягає в тому, що розподілені у вузлах слабкозв’язаної мережі, локальні 
експертні системи взаємодіють один з одним шляхом обміну інформацією про свої цілі у 
процесі прийняття єдиного рішення. 

Інтелектуалізація технічних систем може бути реалізована з використанням 
нейронних мереж та НЛ. З урахуванням нечіткості, неповноти, непередбачуваності 
отримання даних та при наявності динамічної топології побудови ІМ доцільно 
застосовувати (гібридну, багатофункціональну, експертно-аналітичну) побудову за 
принципом функціонування інтелектуальної системи на основі нечіткого виводу, тобто 
НЛ.  

У СУ застосування алгоритму НЛ базується на нечітких множинах, що дозволяє 
здійснювати математичну формалізацію логіко-лінгвістичної інформації, яка 
застосовується при описах складних нелінійних об’єктів [4]. Моделювання таких об’єктів 
зводиться до побудови нечітких значень, які втілюють в собі експертні знання про об’єкт 
у вигляді лінгвістичних висловлювань ЯКЩО-ТО, що є перевагою. СУ у ІМ з 
використанням НЛ буде працювати в автоматичному або напівавтоматичному режимах. 
Для збору інформації про вузлові та мережеві цільові функції, їх аналізу та узагальнення, 
пропонується ієрархічне управління з використанням НЛ в СУ [4]. 

Висновки 
Запропонована модель ієрархічно-розподільчого управління ІМ з функцією 

захисту на основі інтелектуалізації технічних систем дозволяє систематизувати процес 
проектування ІМ, розподілити отриманий трафік, збільшити швидкість обробки даних та 
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зменшити завантаження ресурсів вузла ІМ, внаслідок чого забезпечується захищеність 
самої моделі та процесу передачі даних. 
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РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ОНЛАЙН СЕРВІСУ ФОРМУВАННЯ 

РЕКОМЕНДАЦІЙ НА ОСНОВІ ГІБРИДНИХ МОДЕЛЕЙ 
 

Анотація. В роботі проведено дослідження методів використання 
інформаційних технологій та аналіз актуальних даних щодо  літературних видань 
методом пошуку взаємозв’язків та пошуку k-зважених найближчих сусідів та створено 
веб-додаток для комфортного пошуку книг. 

 
Інформаційна глобалізація вплинула на розвиток культурної складової життя 

людини – читання літератури. Можна зазначити такі позитивні зміни, як створення 
різноманітних носіїв (компакт-диски, карти пам’яті, тощо) та інтернет,  що дозволило 
отримувати та зберігати необхідні дані набагато простіше та отримувати їх незалежно від 
місця розташування.  

Але, не зважаючи на всі позитивні зміни, ця область також має і певні проблеми. 
Люди різного віку зіштовхуються з проблемою пошуку та вибору книги для 
задовільнення емоційних потреб відповідно до власних інтересів, особливостей 
сприйняття та кругозору. 

Для рішення цієї проблеми можна використати технології моніторингу, що 
допоможуть отримувати різні статистичні дані (популярність авторів, певних видань, 
тощо) та аналізувати їх згідно запитів та потреб. Таким чином, створення методу аналізу, 
що дозволить будь-якій людині відстежувати поточні зміни в літературній області та 
підібрати для себе наступну книгу для прочитання є актуальною задачею. 

Існує 2 основні методи, які використовуються при створенні рекомендаційних 
систем - коллаборативна фільтрація і контентно-засновані рекомендації. Також на 
практиці використовується гібридний метод побудови рекомендацій, який включає в 
себе суміш перерахованих вище методів. Гібридний підхід об'єднує в собі підхід 
заснований на сусідстві і заснований на моделі. Гібридний підхід є найпоширенішим при 
розробці рекомендаційних систем для комерційних сайтів, так як він допомагає подолати 
обмеження початкового оригінального підходу (заснованого на сусідстві) і поліпшити 
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якість прогнозів. Цей підхід також дозволяє подолати проблему розрідженості даних і 
втрати інформації. 

Для формування методу встановлення зв’язку між певними виданнями було 
використано метод пошуку взаємозв’язків – це процес аналізу сукупності взаємовідносин 
між різними об'єктами мережі для виявлення її характеристик, що використовується в 
мережевому аналізі для оцінки відносин між вузлами.  

Для розробки схеми побудови рекомендацій було використано метод пошуку k-
зважених найближчих сусідів - модифікація алгоритму пошуку найближчого сусіда, 
принцип роботи якого заключається у знаходженні серед безлічі елементів близьких до 
заданого. У цій модифікації додатково задана вагова функція, яка оцінює ступінь 
важливості певного сусіда при пошуку. 

В рамках дослідження було виявлено фактори, що впливають на вибір книги для 
прочитання. На основі отриманих даних розроблена інформаційна модель формування 
вибору літератури, яку можна представити у вигляді: 

 
де  - рекомендації друзів та знайомих, 

 - відгуки в інтернет-магазинах та на книжкових форумах, 
 - поради працівників книжкових магазинів, 
 - автор та назва книги, 

 - книжкова анотація, 
 - малюнок на обкладинці, 
 - реклама. 

Також було розроблено метод пошуку зв’язків та підбору рекомендацій. Для 
отримання максимальної кількості даних використовується книжкова онлайн-бібліотека, 
що надає вільний доступ до інформації про видання. 

Нижче приведено принцип роботи методу створення рекомендацій: 
1. Спочатку створено список основних літературних жанрів для пошуку. 
2. Після введення назви книги та її вибору, зчитується список жанрів та 

піджанрів. Якщо хоча б один жанр співпадає з тим, що є в списку основних жанрів – то 
подальший пошук буде здійснюватись у ньому, якщо ні – пошук проходитиме по усім 
жанрам. 

3. Надалі отримується список усіх книг, а також їх жанрів та піджанрів. 
4. Потім ці дані фільтруються в залежності від співпадіння піджанрів цього 

списку книг з піджанрами введеної книги. 
5. Кожне співпадіння – це одна одиниця рейтингової ваги. 
6. Також додатковий рейтинг додається, якщо автори також співпадають. 
7. На основі отриманого рейтинг відбувається фільтрація даних та побудова 

рейтингового списку. 
Використання відкритої бібліотеки також забезпечує отримання великої кількості 

піджанрів, що робить пошук ще точнішим. Завдяки такому пошуку можна виявити 
взаємозв`язки між книгами та побудувати рекомендаційний список для будь-якої книги. 

Висновки 
У даній роботі я дослідив проблему пошуку необхідної літератури серед різних 

верств населення та використав її в якості основи для створення онлайн сервісу 
формування рекомендацій на основі гібридних моделей. На основі отриманих даних була 
розроблена інформаційна модель формування вибору літератури та її аналіз методами  
пошуку взаємозв’язків та пошуку k-зважених найближчих сусіді. 

Проаналізувавши результати усіх етапів дослідження, можна стверджувати, що 
система, яка виступає в якості аналізатора інтересів та вподобань, допоможе 
користувачам у рішенні проблеми пошуку нових книг для прочитання. В результаті я 
отримав якісний продукт з легкопідтримуваним кодом, а так само хорошу основу для 
майбутнього розвитку проекту. 
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ВПЛИВ РАДІАЦІЇ НА ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРИ НА БАЗІ ПОЛЬОВИХ 

ТРАНЗИСТОРІВ  
 
Анотація. Експериментально досліджується можливість використання 

польових транзисторів в якості чутливих елементів в економічному датчику 
температури, стійкого до випромінювання. 

За останній рік значно зросла інтенсивність розробок сучасних конструкцій 
датчиків температури для вузького застосування: для авіаційної промисловості [1], для 
вимірювань у біомедицині [2], для імплантаційних пристроїв [3], для систем пожежо-
гасіння [4], для моніторингу енергоефективності будівель [5]. Для їх виготовлення 
розроблені найсучасніші конструкції: органічний польовий транзистор (FET) [6], 
польовий транзистор з плаваючим затвором (FG FET) [2] на FET основі полімерного 
сегнетоелектрика [7], а також вдосконалені технології: струменевий об'ємний друк та 
хімічне осадження пари [8]. Розробляються нові конструкції датчиків наднизької 
потужності [1, 3], застосовуються спеціальні енергозберігаючі технології [8, 9]. 

Однак використання спеціальних конструкцій та передових сучасних технологій 
вимагає значних витрат на дослідження та виготовлення приладів, а також значно 
збільшує вартість готової продукції. У цьому дослідженні ми використовували існуючу 
базу елементів для створення економічного датчика температури. 

Крім того, датчики температури часто використовуються в екстремальних умовах 
підвищеного опромінення, поблизу ядерних реакторів [10], у прискорювачах 
елементарних частинок [11], у верхній атмосфері [1] та в просторі [12]. Добре відомо, що 
іонізуюче випромінювання докорінно змінює електричні властивості будь-яких чутливих 
до температури структур [13, 14], а для датчиків температури, які піддаються дії радіації, 
потрібні спеціальні методи для компенсації таких впливів [11]. Однак ні нові конструкції 
датчиків, ні новітні матеріали та компоненти датчиків практично не вивчаються з точки 
зору впливу іонізуючого випромінювання. 

У нашій попередній роботі [15] ми досліджували можливість використання 
біполярного транзистора (BJT) радіаційно-стійкого датчика температури для кінцевих 
пристроїв IoT. 

Метою даної роботи є вивчення можливості використання FET як чутливих 
елементів в економічному датчику температури, стійкого до випромінювання, для 
кінцевих пристроїв IoT на об'єктах з високим радіаційним фоном. 

 З точки зору конструкції існує два основних типи FET: JFET з керуючим p-n-
переходом, коли затвор здійснює електричний контакт з каналом через p-n-перехід; і з 
ізольованим затвором MOSFET, коли металевий затвор відокремлений від 
напівпровідникового каналу шаром оксиду кремнію, який є діелектриком. Принцип 
роботи для цих типів транзисторів однаковий: електричне поле затвора при застосуванні 
відповідної порогової напруги UTH може перекрити канал і вимкнути струм, який 
протікає по каналу. Коли напруга на затворі менше порогової і канал відкритий, струм, 
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який протікає по каналу, може тільки зрости до певного максимального значення - 
струму насичення IS. Це тому, що при збільшенні струму потенціал затвора залишається 
колишнім, а потенціал каналу зменшується, а електричне поле затвора починає 
автоматично блокувати канал. Найбільш чутливим до перепадів температури є саме 
значення струму насичення. 

Обидва ці типи FET [1-3] використовуються як чутливі до температури елементи в 
детекторах температури, однак, як показали експерименти, вони можуть мати 
протилежний знак температурної чутливості. Розглянемо принципи їх роботи. 

При двополюсному з'єднанні струм насичення стоку JFET зменшиться із 
збільшенням температури [16]: 

2/3
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 .                                                     (1) 

де UTH0 – порогова напруга; b і d – постійні, які не залежать від температури. 
Експериментальні дослідження цієї залежності 

проводилися з використанням JFET-зразків типу 
2П202Г. Зразки нагрівали в лабораторному термостаті 
від –50 оС до 250 оС. Результати вимірювання струму 
насичення стоку IS JFET показані на графіку на рис. 
1.  

Експериментально підтверджено, що зі 
збільшенням температури струм насичення 
зменшується. Якщо використовувати JFET з 
керуючим p-n-переходом в якості сенсорного 
елемента детектора температури, то чутливість 
такого датчика становитиме 7,5 мкА / оС. Споживана потужність датчика на основі FEJT 
з керуючим p-n-переходом становить близько 8 мВт. 

При біполярному з’єднанні струм насичення стоку MOSFET транзистора 
визначається рухливістю носіїв заряду µ в каналі, поверхневим потенціалом оксидного 
шару SUR і пороговою напругою UTH0 при UG = 0 [16]: 
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де С - електрична ємність оксидного шару; l - довжина каналу. 
Таким чином, ми отримали, що зменшення UTH0 і збільшення Е при зростанні 

температури спричиняє посилення струму IS насичення MOSFET, на відміну від JFET (1). 
Експериментальні дослідження цієї 

залежності від температури проводили за допомогою 
MOSFET-зразків типу KP305. Зразки нагрівали в 
лабораторному термостаті від –50 ° C до 250 ° C. 

Результати вимірювання струму насичення 
стоку IS MOSFET показані на графіку на рис. 2. 
Експериментально підтверджено, що зі збільшенням 
температури збільшується струм насичення. Якщо 
використовувати MOSFET в якості сенсорного 
елемента детектора температури, то чутливість 
такого датчика становитиме 6,8 мкА / оС. Споживана 
потужність детектора на основі MOSFET становить близько 6 мВт.  

 Для вивчення впливу радіації на  транзистори партія JFET-зразків типу 2П202Г з 
керуючим p-n-переходом опромінювалися гамма-квантами з експозиційною дозою 104, 
105, 106, 107 і 108 Р. Роботи по опроміненню проводилися в рамках НДР на замовлення 
МОН України № держреєстрації 0115U000855. 

 

 
Рисунок 1 – Залежність IS-T для 

JFET 

 

Рисунок 2 – Залежність IS-T для 
MOSFET 
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Залежність відносного значення струму насичення ISD / IS0 стоку JFET від дози 
випромінювання гамма-квантів зображена на рис. 3. Було встановлено, що струм 
насичення JFET стоку для всіх зразків після опромінення зменшується.  

Партія MOSFET-зразків типу KП305 із вбудованим n-каналом опромінювали 
гамма-квантами експозиційною дозою 103, 104, 105, 106, 107 та 108 Р. Роботи по 
опроміненню проводилися в рамках НДР на замовлення МОН України № держреєстрації 
0115U000855.  

Було встановлено, що різні партії MOSFET по-різному реагують на гамма-
випромінювання [16]. Тому всі досліджувані зразки транзисторів були розділені на дві 
групи: до першій групи були взяті зразки зі струмом насичення стоку до опромінення IS0 
від 5 мкА до 0,1 мА (низька концентрація електронів у каналі), а до другій були обрані 
зразки з IS0 більше 3 мА (висока концентрація електронів у каналі). 

Експерименти показали, що для всіх зразків із 
групи з малими значеннями IS0 (низька концентрація 
електронів у каналі) струм насичення продовжує 
зростати, а для всіх зразків із групи з великими 
значеннями IS0 (висока концентрація електрона в 
каналі) струм насичення зменшується. Експеримен-
тальна залежність відносного значення струму наси-
чення ISD / IS0 від дози випромінювання гамма-кван-
тів для MOSFET з другої групи показана на рис. 4. 

Таким чином, встановлено, що всі MOSFET, 
відібрані до другої групи через великі значення 
струмів насичення IS0, мають радіаційну чутливість, 
таку ж, як і радіаційна чутливість JFET. Однак їх 
температурна чутливість залишається протилежною. 

Ця властивість двох типів FET може бути використана в мостовій схемі детектора 
температури, якщо підключити різні транзистори до протилежних гілок мосту. При 
цьому з’єднанні всі чотири транзистори будуть чутливими елементами. Протилежна 
реакція на зміну температури JFET і MOSFET посилить дисбаланс мосту, тобто 
підвищить чутливість детектора. Змінні резистори дозволяють збалансувати міст, тобто 
отримати нульовий показник вольтметра для будь-якого температурного значення. 

Для експериментальних досліджень впливу 
випромінювання на датчик температури моста було 
відібрано пари зразків JFET-MOSFET (типу 2П202Г 
та типу KП305) з різною температурною чутливістю, 
але з однаковою чутливістю до випромінювання. 
Такі пари були з'єднані у протилежних діагоналях 
мосту. До опромінення значення IS0 в парі 
транзисторів становило 4-7 мА. Експериментально 
встановлено, що вихідні характеристики датчиків 
температури моста в діапазоні температур від –50 oC 
до +190 oC є лінійними. 

Далі, партії датчиків температури 
опромінювали гамма-квантами в пасивному режимі. 
Після цього вимірювали вихідні характеристики 

опромінених датчиків температури Було встановлено, що дисбаланс мосту був 
порушений при дозі 104 Р та 105 Р на 4% та 6%. Подальше опромінення стабілізувало 
роботу моста та після дози 5105 Р дисбаланс складав лише 3%, однак після дози 106 Р він 
становив 40%, а після дози 107 Р вже 80%. Чутливість детекторів залишалася в межах 50-
60 мВ / oC до доз 106 Р. 

 

 
Рисунок 3 – Експериментальна 
залежність відносного значення 
струму насичення  ISD / IS0 стоку 
JFET від дози випромінювання 

гамма-квантів 

 
Рисунок 4 – Експериментальна 
залежність відносного значення 

струму насичення  ISD / IS0 від дози 
випромінювання для MOSFET з 

групи з IS0> 3 мА 
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Висновки: датчик температури з чотирьох FET був отриманий з'єднанням у 
протилежних діагоналях мосту спеціально підібраних пар JFET і MOSFET з різними 
знаками температурної чутливості, але з однаковою за знаком чутливості до 
випромінювання. Експериментально було підтверджено, що отриманий таким чином 
датчик температури споживає 49 мВт енергії, і при дії радіації підтримує чутливість в 
діапазоні 50-60 мВ / оС та лінійність вихідної характеристики в діапазоні від –50 oC до 
+190 оС з відхиленнями не більше 6% до доз опромінення 5105 Р. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ CRM-СИСТЕМ ОБЛІКУ ТОВАРІВ НА ОСНОВІ ШТУЧНИХ 
НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ 

 
Анотація. Описано поняття інтелектуального аналізу даних та архітектури 

нейронних мереж. Проаналізовано основні етапи розробки CRM-системи на основі 
штучних нейронних мереж та визначено засоби розробки. 

 
Сьогодні ми є свідками активного розвитку технологій інтелектуального аналізу 

даних, виникнення яких пов'язане, в першу чергу, з необхідністю аналітичної обробки 
великих обсягів інформації, що накопичуються в сучасних базах даних. Більшість 
компаній зберігають під час своєї діяльності величезну кількість даних, але головна їх 
мета одержання корисної інформації. Як дізнатися за допомогою цих даних про те, що є 
вигіднішим для клієнтів компанії, як розмістити ресурси найефективніше або як 
мінімізувати втрати? Для вирішення цих проблем і призначені новітні технології 
інтелектуального аналізу, які використовуються для пошуку моделей і закономірностей, 
прихованих у середовищі даних, що не можуть бути отримані звичайними методами. 

У сьогоднішньому світі існує величезна кількість різних підприємств. Головним 
фактором успіху будь-якого з них є автоматизація всіх його бізнес процесів. Управління 
сучасним підприємством в умовах ринкової економіки являє собою складний процес, що 
включає вибір і реалізацію певного набору управлінських впливів на  поточних часових 
відрізках з метою вирішення стратегічного завдання забезпечення його стабільного 
фінансового і соціально-економічного розвитку. 

У процесі розробки CRM-системи обліку товарів на основі штучних нейронних 
мереж було проаналізовано структури та різновиди подібних нейронних мереж та їх 
конфігурацій:  

- нейронна мережа Хопфілда;  
- машина Больцмана; 
- обмежена машина Больцмана; 
- ланцюги Маркова; 
- нейронні мережі прямого поширення. 
Головною метою створення CRM-системи є управління обліком товарів, їх 

відносини зі споживачами, включаючи збір, зберігання й аналіз інформації про 
споживачів,  постачальників, партнерів. Також має бути функціонал для створення звітів 
по вказаним періодам. 
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Для програмної реалізації бази даних була обрана мова SQL і відповідно, 
програмне забезпечення Microsoft SQL Server 2017. 

Етапи розробки бази даних у середовищі Microsoft SQL SEVER, які було 
реалізовано:  

- визначення таблиць, які повинна містити база даних;  
- визначення структури таблиць (полів та їх типів);  
- призначення ключів таблиць та створення потрібних індексів;  
- визначення зв'язків між таблицями;  
- завантаження даних;  
- створення додаткових об'єктів бази даних: процедури. 
Серверний код CRM-системи обліку товарів написаний на мові C# на платформі 

.NET за допомогою Visual Studio 2017. 
Платформа ASP.NET MVC являє собою фреймворк для створення сайтів і веб-

додатків за допомогою реалізації паттерна MVC. Так як була вибрана мова C#, робота 
була виконана в IDE Visual Studio 2015. 

Для розробки нейронної мережі будемо використовувати Accord.Net - бібліотеку з 
готовими рішеннями та допоміжними функціями.  

У ході розробки CRM-системи обліку товарів на основі штучних нейронних 
мереж, було розглянуто різні бібліотеки для реалізації нейронної системи, виявлені 
недоліки та переваги кожної з них. 

Висновок. У результаті дослідження було розроблено CRM-систему обліку 
товарів на основі штучних нейронних мереж, яка допомагає в автоматизації бізнес-
процесів сучасним підприємствам. 
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ОЦІНКА РІВНЯ ВИКОНАННЯ ВИПРОБУВАНЬ ТА ЯКОСТІ ЇХ РЕЗУЛЬТАТІВ  
У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

 
Анотація. Найважливішим аспектом розвитку сучасних телекомунікаційних 

систем є їх стандартизація. Перш за все стандартизація означає масовість 
виробництва, що веде до низьких цін і широкому розповсюдженню технологій. Зрозуміло, 
вибір та затвердження стандарту - це процес не тільки технічний, але і політичний. Як 



  188

правило, різні фірми найчастіше опрацьовують альтернативні варіанти майбутньої 
технології. Від того, який з них буде затверджений в якості стандарту, залежать і 
обсяги майбутніх прибутків. Тому, щоб стандарт дійсно став загальновизнаним, 
організаціями зі стандартизації повинна бути надзвичайно авторитетною, а сама 
процедура затвердження - максимально відкритою і об'єктивною. 

 
Міжнародна система стандартизації у сфері інформаційних технологій та 

телекомунікацій це - стандарти серій ISO і вони є універсальними, тобто галузь їх 
використання безумовно поширюється і на галузь інформаційних технологій та 
телекомунікацій.  

Паралельно з Міжнародною організацією зі стандартизації ISO, існує декілька 
міжнародних комітетів, комісій та установ, діяльність яких спрямована на розробку 
документів зі стандартизації та сертифікації у певних галузях.  

ITU, International Telecommunication Union – МСЕ, Міжнародне об’єднання 
електрозв’язку (телекомунікацій). Основною метою ITU є координація міжнародної 
діяльності у галузі побудови, використання та стандартизації глобальних телемереж та 
забезпечення телекомунікаційного сервісу (рис. 1).  

Членами ITU виступають організації, які за статутом членства поділяються на такі 
класи:  

- національні міністерства та відомства зв’язку;  
- великі приватні корпорації у сфері електрозв’язку;  

Рисунок 1 – Організаційна структура міжнародного об’єднання електрозв’язку 
 

- наукові установи та підприємства, що виконують роботи у галузі розробки та 
виготовленняа обладнання зв’язку;  

- міжнародні організації, у тому числі ISO;  
- організації інших сфер діяльності, що мають певні інтереси до роботи даного 

напряму стандартизації.  
 Структурно ITU: 

- секція «радіокомунікація» (Radiocommunication Sector) виконує функції 
координації робіт у галузі радіозв’язку та займається реєстрацією частот;  

- секція «стандартизація телекомунікацій» (Telecommunication Standardization 
Sector) займається роботами зі стандартизації у галузях телеграфії, телефонії, 
комп’ютерних мереж та інших засобів телекомунікацій;  

- секція «розвиток телекомунікацій» (Telecommunication Development)  визначає 
стратегії розвитку систем електрозв’язку. 

Перевірка кваліфікації - це використання окремими лабораторіями 
міжлабораторного порівняння результатів випробувань для визначення рівня виконання 
вимог стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 щодо якості результатів певних випробувань 
(калібрувань). Участь у програмах перевірки кваліфікації надає лабораторіям спосіб 
незалежної та надійної оцінки рівня виконання випробувань та якості результатів 
випробувань. Лабораторії повинні визначити рівні , тобто піддисципліни для участі в 
МПР відповідно до їх галузей акредитації. Лабораторії повинні розробляти плани участі 
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в МПР з урахуванням піддисциплін та необхідної частоти участі в МПР і віддавати 
перевагу програмам МПР з координаторами (провайдерами), які мають певний ступінь 
визнання або призначення: визнані з боку національних метрологічних інституцій у 
структурі Центрального органну виконавчої влади з питань метрології, а також з боку 
НААУ. Лабораторії повинні надавати інформацію до НААУ про планування участі в 
МПР. 

При розроблення планів лабораторії повинні проводити аналіз ризиків і 
враховувати інші заходи щодо забезпечення якості результатів випробувань. Розробка і 
реалізація програм перевірки кваліфікації повинні проводитися провайдерами перевірки 
кваліфікації, які компетентні в проведенні міжлабораторних порівнянь і мають 
можливість отримання експертної оцінки при використанні певних типів зразків для 
перевірки кваліфікації. Провайдери перевірки кваліфікації або їх субпідрядники також 
повинні бути компетентні у вимірі властивостей, що визначаються.  

Провайдер перевірки кваліфікації повинен мати керівний і технічний персонал, 
що має необхідні повноваження, ресурси, і бути технічно компетентним для виконання 
своїх обов'язків. 

Керівництво провайдера перевірки кваліфікації має визначити мінімальний рівень 
кваліфікації і досвіду роботи, необхідний для виконання обов'язків по ключових посадах 
в організації, і забезпечити відповідність даної кваліфікації.  

Результати перевірок кваліфікації часто необхідно перетворювати на статистики, 
що характеризують функціонування, з метою їх інтерпретації та можливості порівняння з 
встановленими цілями. Завданням є вимірювання відхилення від приписаного значення 
таким способом, який дозволяє виконати порівняння з критеріями оцінки характеристик 
функціонування. Можливе застосування як простих статистичних методів, які не 
вимагають обробки, так і складних методів зі статистичними перетвореннями. 

Статистики функціонування повинні бути придатними для інтерпретації 
учасниками. Тому статистики повинні бути придатними для відповідних видів 
випробувань і бути зрозумілими або загальноприйнятими в конкретній області. 

Використовувані в більшості випадків статистики для кількісних результатів 
наводяться нижче в порядку зростання ступеня перетворення результатів учасників. 

Різниця, D, розраховується за формулою (1.1): 

                                                                                                             (1.1)                
де x - результат учасника; 
X - приписане значення. 

Відсоткова різниця, D%, розраховується за формулою (1.2): 

                                                                                                     (1.2)            
Кількісний показник z-індекс розраховується за формулою (1.3): 

                                                                                                                       (1.3) 
де σ - стандартне відхилення для оцінки кваліфікації. 

Як наведено в ISO 13528, σ може бути розраховане на підставі: 
- відповідності рівня функціонування призначенням, що визначається 

експертною оцінкоюабо документом (задане значення); 
- оцінки з попередніх раундів перевірки кваліфікації або припущень, 

заснованих на досвіді(інтуїції); 
- оцінки із статистичної моделі (основна модель); 
- результатів прецизійного експерименту;  
- результатів учасників, тобто звичайне або робастне стандартне відхилення, 

засноване на результатах учасників. 

 Кількісний показник  -індекс розраховується за формулою (1.4),  
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                                                                                                             (1.4)     
де  - сумарна стандартна невизначеність, пов'язана з результатом учасника/ 
  стандартна невизначеність приписаного значення, 

Числа - ( - -індекс) розраховуються за формулою (1.5): 

                                                                                                 (1.5) 
де  - розширена невизначеність, пов'язана з результатом учасника. 

 - розширена невизначеність приписаного значення, отриманого в 
референтній лабораторії. 

Висновки. Однією з проблем при побудові і подальшої експлуатації 
телекомунікаційних мереж є сумісність обладнання різних виробників. Крім того, для 
ефективного функціонування різних елементів мереж необхідно використання єдиних 
протоколів їх взаємодії. З цією метою організаціями зі стандартизації в галузі 
телекомунікацій ведеться розробка відповідних стандартів.  

На даний момент в Україні працюють 186 технічних комітетів, які займаються 
розробкою та погодженням проектів.. Національний орган стандартизації продовжує 
створювати нові технічні комітет і паралельно працює над припиненням діяльності 
«непрацюючих» технічних комітетів, які знаходяться на тимчасово окупованій території 
України. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕРЕЖІ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ 
СПОСОБОМ ОПТИМІЗАЦІЇ ЇЇ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ  

 
Анотація. У роботі аналізується спосіб підвищення ефективності мережі банку 

за рахунок оптимізації її системи інформаційної безпеки. Описується загальний підхід 
до інтегрального аналізу мережі банку з точки зору інформаційної безпеки для виявлення 
актуальних ризиків з метою їх подальшої нейтралізації.  

 
Мережа банківської установи, це особливий тип мереж який повинен 

забезпечувати ефективну, надійну та безпечну роботу з банківською інформацією. Тому, 
цілком очевидно, що потрібно постійно підвищувати ефективність банківської мережі. 
Один з можливих підходів до підвищення ефективності банківської мережі тісно 
пов’язані з забезпеченням інформаційної безпеки цієї мережі. І дійсно, здійснюючи 
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аналіз можливих загроз, викриваючи вразливості, наступним логічним кроком є 
нейтралізація цих загроз шляхом імплементації у інформаційну інфраструктуру 
відповідні механізмів, технологій або процедур, що сприяє удосконаленню всієї мережі 
банку. Отже, для підвищення ефективності мережі банку потрібно постійно проводити 
інтегроване обстеження мережі на предмет виявлення можливих вразливостей.  

Інтегроване обстеження – це складний процес (рис. 1), який охоплює усі аспекти 
інформаційної безпеки мережі – від політики безпеки і її цілей, до методів управління 
ризиками, які застосовуються у мережі.  

 
Вхідні дані

Об'єкт інтегрованої оцінки

Вихідні дані

Політика 
безпеки

Цілі й задачі; ресурси та активи, які потрібно 
захищати;перелік загроз; вимоги щодо захисту від загроз; 

класи зловмисників; методи управляння ризиками

Аналіз 
структури

Аналіз 
ресурсів/ 
активів

Аналіз структури 
з позицій ІБ

Структура, складові елементи, ідентифікація 
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Рисунок 1 – Структура інтегрованого обстеження 
 

За результатами інтегрованого обстеження формується низка вихідних даних, які 
містять: ресурси та активи, які потрібно захищати (досить часто трапляються ситуації, 
коли у цей перелік потрапляють ресурси або активи, які раніше і не планувалось якось 
захищати), перелік загроз, вразливі місця тощо. Результати інтегрованого обстеження є 
вхідними даними для визначення переліку актуальних загроз. Додатковими даними є 
необхідний рівень безпеки, метод оцінки ризиків, критерій сприйняття ризику. Очевидно, 
що для визначення актуального переліку загроз, потрібно провести їх ранжуваня 
(відповідно до заданих критеріїв) та порівняти з заданою межею. Ранжування загроз 
повинно ґрунтуватися на оцінці потенціалу загрози, який залежить як від моделі 
зловмисника так моделі реалізації загрози [1]. 

Для оцінки небезпеки зловмисника доцільно враховувати його характеристики, 
таки як кваліфікація, мотивація, які ресурси він може застосувати, тощо [1, 2]. Оцінка 
небезпеки загрози здійснюється за такими показниками як мета реалізації, 
спосіб/способи реалізації, вразливість через яку реалізується, вартість реалізації [1-3]. 
Наступним етапом є оцінка потенціалу загрози, який визначається як комплексний 
показник, який враховує критичність ресурсу/активу, розмір можливої шкоди, 
імовірність реалізації загрози.  Після цього проводимо порівняння отриманих значень з 
заданою межею та формуємо списки виключених загроз та актуальних загроз (рис 2). 
Для переліку актуальних загроз обираємо механізми протидії та імплементуємо їх у 
структуру мережі таким чином підвищуючи її ефективність. 
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Рисунок 2 – Алгоритм визначення актуальних загроз 

 
Висновок. В роботі розглянуто підхід підвищення ефективності мережі 

банківської установи за рахунок оптимізації її системи інформаційної безпеки. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ  ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕДАВАННЯ СИГНАЛІВ 
В СТАНДАРТІ 5G 

 Анотація. Розглядається можливість підвищення енергетичної ефективності 
передавання сигналів в системах зв'язку стандарту LTE за рахунок спільного 
застосування неоднорідної ієрархічної модуляції і завадостійкого кодування. Розроблена 
імітаційна модель в середовищі MatLab, та показано, що енергетичний виграш склав 1–
1,5 дБ, та знайдено оптимальні значення коефіцієнту посилення потужності при яких 
досягається найкраща завадостійкість. 
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 Головною відмінністю між 4G і 5G має бути не тільки збільшення пікової 
швидкості а й більша кількість одночасно підключених пристроїв, більш висока 
спектральна ефективність (обсяг даних на одиницю площі), низьке енергоспоживання, 
зниження ймовірності відключення (більше покриття), висока швидкість передачі даних 
в великих частинах зони покриття, велика кількість сумісних пристроїв, більш низькі 
витрати на розгортання інфраструктури, більш висока надійність зв'язку. 

Ієрархічна модуляція є однією з технологій, яка застосовується в рамках проекту 
5G. 5G - це покоління протоколів бездротового зв'язку що розробляється зараз. 
 Ієрархічна модуляція - це технічний прийом, суть якого полягає в роздільній 
обробці груп біт, переданих на несучі, що призводить до появи в каналі двох потоків, що 
відрізняються завадостійкістю. Наприклад, вона може використовуватися, коли 
необхідно на одному частотному каналі одночасно передавати декілька телевізійних 
програм, призначених для прийому на абонентські пристрої і на мобільні пристрої. Тоді з 
«стаціонарних» програм можна сформувати потік низького пріоритету, а з «мобільних» 
програм - потік високого пріоритету [1]. 
 Метою даної роботи є підвищення енергетичної ефективності сигналів шляхом 
спільного застосування неоднорідної ієрархічної модуляції і завадостійкого кодування. 
 Завдання: 
  1. Реалізувати алгоритм прийому і передачі сигналів з модуляцією QPSK і 
QAM16 зі застосуванням алгоритму ієрархічної модуляції; 
 2. Для зазначених видів модуляції знайти значення К (коефіцієнт посилення за 
потужністю), при яких досягається найкраща стійкість при заданому відношенні 
потужності сигналу до потужності шуму; 
  3. Порівняти отримані результати з результатами без застосування ієрархічної 
модуляції. 
 При використанні ієрархічної модуляції створюється два транспортних потоки. 
Перший потік з меншою швидкістю надходить в так званий значно пріоритетний шлях і 
забезпечує кращий захист від помилок (більшу стійкість). Другий транспортний потік з 
більшою швидкістю подається паралельно в шлях з низьким пріоритетом і відповідно 
забезпечує гіршу стійкість [2]. Змінюючи параметри модуляції, можна варіювати рівень 
завадостійкості. 
 Найбільш поширений спосіб здійснення ієрархічної модуляції - зміщення двох 
схем модуляцій однакової або різної кратності - QPSK для НР потоку і, наприклад, QPSK 
для LP потоку. У потоці з більш високою завадостійкістю (він називається потоком 
вищого пріоритету HP - High Priority) може передаватися інформація з більш високим 
пріоритетом, наприклад, старші розряди відео- і звукових даних. У потоці нижчого 
пріоритету (LP - Low Priority) передається менш значна частина інформації (молодші 
біти кодових слів). Результуючий ансамбль буде вже QAM16. Кожна пара бітів першого 
потоку QPSK визначає квадрант, який займає вектор при передаванні даного символу. 
Другий потік визначає сигнальну точку всередині даного квадранта, тобто оперує значно 
меншими кодовими відстанями. Приймачем вищого пріоритету цей потік сприймається 
як додатковий шум у квадраті, що декілька погіршує відношення сигнал/шум в 
порівнянні зі стандартною QPSK модуляцією. Це погіршення можна компенсувати 
частковим зниженням швидкості передачі НР потоку. В результаті при несприятливих 
умовах поширення, коли не вдається демодулювати цифровий потік з нижчим 
пріоритетом, зображення на екрані приймача зберігається, хоча і відтворюється зі 
зниженою якістю [3]. 

Прийом сигналів з ієрархічною модуляцією здійснюється за допомогою 
суперпозиційного кодування в передавачі і послідовного заглушення завад (Successive 
Interference Cancellation - SIC) в приймачі, рисунок 1. 
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                                                     а)                                                                б) 

Рисунок 1 – Прийом сигналів з ієрархічною модуляцією: а) Принцип роботи NOMA в 
низхідному каналі; б) Процентне співвідношення сигналів для двох користувачів NOMA 
 

Як показано на рисунку, базова станція (БС) передає накладені один на другий 
сигнали (тобто які знаходиться в одній частотно-часової області) двом користувачам 
(абонентам 1 і 2). При цьому абонент 1 має більш високий рівень сигналу (Strong User - 
SU), в порівнянні з другим (Weak User - WU). Сильний користувач спочатку видаляє 
сигнал слабкого користувача через систему послідовного заглушення завад - SIC, а потім 
декодує свій власний сигнал. Слабкий користувач сприймає сигнал сильного користувача 
як шум і сам виявляє власний сигнал без необхідності застосування SIC. Так як більш 
слабкий користувач має гіршу якість каналу зв'язку і як наслідок велику кількість завад, 
то в технології NOMA йому передбачено порівняно більше потужності в одному каналі 
[4,5]. 

Завадостійке кодування зазвичай використовують для підвищення енергетичної 
ефективності систем бездротового зв'язку. В передавачі перешкодостійкі кодери додають 
надмірність до даних у вигляді інформації про парність. У приймачі перешкодостійкі 
декодери здатні використовувати надмірність таким чином, що розумна кількість 
помилок виправляється. Оскільки в каналі може допускатися більша кількість помилок, 
то системи кодування можуть працювати з більш низькою потужністю передавання, 
здійснювати передачу на великі відстані, допускати більше завад, використовувати 
менші антени і передавати на більш високій швидкості [6]. 

В системах зв'язку стандарту LTE використовується турбо-кодер який 
реалізований за допомогою двох згортальних кодеров та внутрішнього перемножувала, 
передавальна функція якого: 

 
де 

,     . 
Турбо-код дозволяє використовувати менші значення відношення сигнал/шум для 

досягнення заданої ймовірності помилки. Тому застосування турбо-коду дозволить 
значно поліпшити прийом сигналів при наявності завад, як робиться в методі SIC. 

Ми розробили імітаційну модель в середовищі MatLab. При моделюванні 
використовувалися сигнали з OFDM (рис. 2).  

На вхід схеми подаються блоки даних (бітів) від джерела 1 і джерела 2. Ці дані 
надходять в кодер. В якості алгоритму завадостійкого кодування використовується 
турбо-кодування. Закодовані дані модулюються. Далі перший сигнал збільшується за 

потужністю в K  разів. K – коефіцієнт посилення за потужністю. Обидва сигнали, 
перший – сильний і другий – слабкий, складаються. Далі сумарний сигнал передається по 
каналу з АБГШ. Формується сумарний сигнал S (t). Сумарний сигнал S (t) 
демодулюється і декодується. У підсумку отримуємо прийнятий сигнал від джерела 1. 
Для отримання другого сигналу кодуємо прийнятий сигнал 1, модулюючи його. З 
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сигналу S (t) віднімаємо кодований, модульований сигнал, збільшений за потужністю в 

K  разів. Отриманий різницевий сигнал демодулюється і декодується. Отримуємо 
прийнятий сигнал від джерела 2. 
 

 
 

Рисунок 2. Блок-схема моделі  
 

 В роботі були розглянуті моделі з модуляцією QPSK і QAM16. 
 Для моделі з модуляцією QPSK побудовані графіки із застосуванням кодування і 
без нього. Для випадку без кодування отримано, що при коефіцієнті К = 4 досягається 
найменша ймовірність помилки. При тому ж значенні К, крива завадостійкості збігається 
з теоретичною кривою без кодування для модуляції QAM16. 

При застосуванні турбо-коду найменша ймовірність помилки досягається при 
5,2K . При К = 4 крива завадостійкості збігається з теоретичної кривої для модуляції 

QAM16 із застосуванням турбо-коду. Енергетичний виграш в порівнянні з сигналами без 
застосування ієрархічної модуляції (турбо-код, модуляція QAM16) склав 1.5 дБ. 

Для моделі з використанням модуляції QAM16 і турбо-коду отримано, що 
найкращий прийом виявився при К = 9. Енергетичний виграш в порівнянні з сигналами 
без застосування ієрархічної модуляції (турбо-код, модуляція QAM256) склав 1 дБ. Для 
даної моделі крива завадостійкості збіглася з теоретичної кривої для модуляції QAM256 
з використанням завадостійкого кодування при 12K . 

З отриманих результатів можна зробити висновок, що спільне застосування 
неоднорідної ієрархічної модуляції і завадостійкого кодування дає значний енергетичний 
виграш та може бути застосовано в системах зв’язку стандарту LTE. 
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МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧІ ОРТОГОНАЛЬНИМИ 
ГАРМОНІЧНИМИ СИГНАЛАМИ З ВАРІЙОВАНИМ ЗАХИСНИМ ІНТЕРВАЛОМ 

 

Анотація. Широке розповсюдження систем передачі ортогональними 
гармонічними сигналами (СП ОГС) на мережах зв'язку пов'язано з тим, що ці системи 
забезпечують високу ефективність передавання інформації каналами зв'язку з 
ненормованими і нестабільними в часі частотними характеристиками, з адитивними і 
мультиплікативними завадами.  

 

Сучасні технології передачі передбачають адаптацію параметрів СП в залежності 
від умов передачі по каналах зв'язку. СП з ОГС мають специфічні можливості адаптації, 
пов'язані з багаточастотною структурою групового сигналу. Одна з таких можливостей 
полягає в варіації тривалості посилки і захисного інтервалу. Збільшення захисного 
інтервалу забезпечує зниження потужності шумових завад, викликаних лінійними 
спотвореннями сигналів. Тому при роботі по лініях зв'язку зі значними лінійними 
спотвореннями доцільно піти на зниження швидкості передачі, за рахунок збільшення 
тривалості посилки, збільшивши при цьому тривалість захисного інтервалу [1,2]. У 
науковому плані цей варіант адаптації СП ОГС не досліджений, тому представляє 
інтерес вивчити його. 

Методика дослідження полягає в моделюванні СП ОГС з різними величинами 
захисних інтервалів і оцінці швидкості передачі при роботі по різних лініях зв'язку. 
Результати моделювання стануть основою для розробки практичної стратегії адаптації 
СП ОГС при роботі по реальних лініях зв'язку. 

Для моделювання обрана сучасна СП за технологією ADSL2+ з параметрами 
сигналу: 

- кількість відліків інтервалу ортогональності N = 1024; 
- кількість відліків захисного інтервалу L = 64; 
- номер першого інформаційного каналу m = 33; 
- кількість інформаційних каналів n = 479 [4].  
Тривалість захисного інтервалу L вибиралася рівною 32, 64 і 128 одиниці. Лінія 

зв'язку (середовище розповсюдження) - телефонні кабелі типу ТП з діаметром жил 0,5 
мм з довжинами lл = 2, 3 і 4 км. Для наведених варіантів моделі СП ОГС[3] були 
розраховані інтерференційні завади, а потім і швидкості передачі з урахуванням 
адитивних і інтерференційних завади. 
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На рис. 1 – 3 для досліджуваних моделей наведені графіки розподілу 
інтерференційних завад hl по каналах СП при оптимальному значенні kT при довжині 
лінії 2, 3 і 4 км.  

hl 

l 

% 
L = 32 

L = 64 

L = 128 

 
Рисунок 1 –  Залежність hl  від l при оптимальному kT  

(ТПП 10 ×2 × 0,5 мм, ADSL2+, L = 32, 64, 128, lл = 2 км) 
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Рисунок 2 – Залежність hl  від l при оптимальному kT  

(ТПП 10 ×2 × 0,5 мм, ADSL2+, L = 32, 64, 128, lл = 3 км) 
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Рисунок 3 – Залежність hl  від l при оптимальному kT  

(ТПП 10 ×2 × 0,5 мм, ADSL2+, L = 32, 64, 128, lл = 4 км) 
З аналізу отриманих результатів можна зробити наступні висновки: 
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–   при малій довжині лінії (за умов визначених вихідними даними – до 2 км) 
лінійні спотворення незначні, тому доцільним є зменшення тривалості захисного 
інтервалу до 32 відліків; 

–   при збільшенні довжини лінії лінійні спотворення зростають і виграш у 
швидкості передавання при меншій L нівелюється більш суттєвим збільшенням 
потужності інтерференційних завад, тому швидкості передавання вже при довжині лінії 3 
км для L = 64 та L = 32 практично зрівнюються; 

–   при значній довжині лінії (4 км) лінійні спотворення настільки великі, що 
втрата швидкості передавання за рахунок зменшення інформаційної частоти 
поступається виграшу за рахунок захищеності від інтерференційних завад, а тому 
доцільним є збільшення тривалості захисного інтервалу до 128 відліків. 
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ВИКОРИСТАННЯ ФАЗОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ МОВНОГО СИГНАЛУ 
КОРИСТУВАЧА В СИСТЕМАХ ГОЛОСОВОЇ АУТЕНТИФІКАЦІЇ 

 
Анотація. Вирішується наукове завдання підвищення якості систем 

аутентифікації сучасних інформаційних систем. Об'єктом дослідження є процес 
цифрової обробки сигналів у системах голосової аутентифікації.  Ціль досліджень - 
аналіз шляхів підвищення якості голосових систем аутентифікації за рахунок 
використання фазових характеристик голосового сигналу.  
 

Причин відмовлятися від простого захисту паролем, з швидко зростаючим 
розвитком обчислювальних  технологій все більше і більше. У найближчі кілька років 
паролі, якими ми звикли їх бачити, відійдуть на задній план, поступившись своїм місцем 
біометричним засобам аутентифікації. 

Біометрична аутентифікація до 2020 р буде впроваджена в 86% компаній в 
Північній Америці і Європі. Такі дані наводять аналітики ІТ-мережі Spiceworks за 
підсумками опитування 500 своїх членів в цих регіонах. Підсумки дослідження свідчать 
про те, що 62% компаній вже впровадили такий спосіб аутентифікації, а ще 24% 
прийдуть до цього в найближчі два роки. 
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Учасники опитування вважають біометрію більш надійною, ніж пара логін-пароль 
або пін-коди. Але при цьому лише 10% опитаних вважають цей метод достатнім. Решта 
схиляються до того, що має бути присутня якась додаткова форма. 

Зараз ефективно розвиваються статичні методи аутентифікації, такі як: 
аутентифікація за відбитками пальців, по райдужній оболонці ока, по сітківці ока, по 
геометрії руки, по геометрії особи, по термограмі особи. Ці методи не є дуже складними 
і, при належній вправності, зловмисник може підробити будь-який з них. 

Динамічні типи аутентифікації, такі як - розпізнавання по голосу, почерку, по 
темпу та  способу натискань на клавіші клавіатури зараз удостоюються набагато меншої 
уваги з боку науки. Це є в корені неправильним, так як динамічні типи аутентифікації є 
набагато більш крипостійкими. 

Тому в цей час велика увага приділяється дослідженням і розробкам  систем 
голосової аутентифікації, як однієї з найперспективніших систем аутентифікації. Відомі 
переваги голосових систем: простота, компактність, дешевизна тощо, доповнюються 
тим, що зазначені засоби аутентифікації  більшою мірою залежать від відношення 
сигнал/шум  оброблюваних матеріалів реєстрації.  

Тут також слід зазначити, що голосовий сигнал користувача, що реєструється на 
тлі просторово-анізотропних завад та шумових послідовностей, може оперативно 
змінюватіся й при необхідності підвищення відношення сигнал/шум динамічно 
нарощуватися. Все це призводить  до поліпшення якісних та кількісних характеристик 
систем голосової аутентифікації. 

За численними джерелами людська мова являє собою складний акустичний 
сигнал, що володіє амплітудною і частотною модуляцією на протяжних часових 
інтервалах. Основна енергія акустичних коливань мовного сигналу поширюється в 
діапазоні 70 Гц - 8 кГц, причому більше 90% смислової інформації розміщуються в більш 
вузькому діапазоні 200 Гц - 5 кГц. Частоти поза цим діапазоном, як правило, 
відкидаються (фільтруються), хоча в деяких джерелах вказується, що акустичні 
коливання вище і нижче цих частот несуть інформацію про емоції і особистості персони, 
яка розмовляє (усний почерк), що сприяє впізнаваності і дещо підвищує розбірливість 
мови в умовах підвищених шумів [1]. 

 Показники якості фіксації мовної інформації часто визначаються рівнем гучності 
мови. Його зазвичай вимірюють у відносних одиницях - децибелах (дБ), порівнюючи з 
рівнем порогу чутності вуха. За цією шкалою середній рівень мови відповідає гучності 
60 дБ; тиха (шепіт) мова 40 дБ, а голосна мова 80 дБ. 

Ще одним з показників, правда більш суб'єктивного характеру, є природність, 
натуральність мови. Способів надійної оцінки подібного показника поки не існує, проте 
висловлюються припущення, що характеристики цього показника, як і ще одного, що 
відповідає за впізнаваність мови, можуть міститися в фазових характеристиках мовного 
сигналу, яким до цих пір, за винятком деяких робіт, не приділялося належної уваги 
дослідників [2]. Згідно з цими роботами, найцікавіша оцінка фазових характеристик на 
вокалізованих ділянках, найбільш інваріантних до різних перетворень в технічних 
системах обробки і передачі мови. 

Особливу увагу при аналізі особливостей слухового сприйняття слід приділити 
вивченню ролі фазових відносин несучих частот [3]. Якщо слідувати традиційним 
поглядам, то фазові характеристики мовного сигналу слабо впливають на його слухове 
сприйняття. В принципі саме з цього положення і виникла гіпотеза (тепер уже 
експериментально підтверджена) про можливість представлення звуку (мови) 
зображеннями - графічними образами коректна розрахованих динамічних спектрограм. В 
даний час відомий ряд психологічних досліджень, які підтвердили, що слух практично не 
сприймає фазові відносини спектральних компонент сигналу. Однак ці дані отримані для 
простих стимулів, що складаються з однієї-двох тональних посилок або чистих тонів 
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великої тривалості з різними фазами і мало схожих на складні досліджувані 
аудіосигнали, до яких і відноситься людська мова. 

У той же час відомо, що в осцилограмах є голосні і дзвінкі приголосні фонем 
стабільних, багаторазово повторюваних малюнків, які свідчать про сталість їх фазового 
спектра. Така сталість забезпечується конструкцією, а також особливостями 
функціонування мовного тракту людини і дозволяє досвідченим фонетистам впевнено 
розрізняти ці фонеми по їх осцилограмі, в той час як впізнання цих же звуків по їх 
амплітудним спектрами ускладнено. Все це дозволяє припускати як наявність певної 
корисної інформації в фазовому спектрі фонеми, так і деяку ймовірність сприйняття цієї 
інформації людським слуховим апаратом [4]. 

Тому сьогодні при вирішенні багатьох завдань аналізу-синтезу мови стає вкрай 
необхідним витягати і застосовувати фазову інформацію із спектральних описів. А для 
цього необхідно використовувати нові моделі створення  і сприйняття мовних сигналів. 

Дослідження в області розробки швидкодіючих і надійних систем мовної обробки 
показали, що успішне вирішення завдань залежить багато в чому від способів або 
математичних моделей уявлення мовних сигналів. Підтвердження цьому можна знайти в 
багатьох роботах. Для вирішення різних завдань мовної обробки необхідно виділяти і 
використовувати різні характеристики мовного сигналу. З них найбільш часто 
відзначають наступні: 

 - амплітудні і потужності характеристики (гучність); 
 - часові характеристики (темп); 
 - частотні характеристики (тембр); 
 - енергетичні характеристики; 
 - фазові характеристики; 
Для виділення будь-яких характеристик мовного сигналу було розроблено кілька 

різноманітних математичних моделей з метою приведення мовного сигналу до зручної 
форми для аналізу-синтезу. Кожна з них була призначена для вирішення конкретної 
технічної задачі. Для нашої задачі найбільший інтерес представляють різні моделі опису 
вокалізованих ділянок мови і визначення їх фазових характеристик. 

Найбільш поширеним методом подання мовного сигналу в частотній області є 
перетворення Фур'є, яке використовувалося в різних роботах. І зараз Фур'є-перетворення 
грає провідну роль в області дослідження, обробки і передачі сигналів, в тому числі і 
мовного сигналу. Можна з великою впевненістю стверджувати, що майже в усіх методах 
обробки сигналів побічно або безпосередньо використано перетворення Фур'є. Загальний 
же недолік більшості розглянутих вище математичних моделей полягає в тому, що вони 
не завжди відображають фазові складові акустичного сигналу, якими можна нехтувати і 
відновлювати за певним порядком у разі створення і використання графічних образів для 
захисту документів від підробки. 
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ОГЛЯД МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ТА МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ЧЕРГАМИ 
НА МАРШРУТИЗАТОРАХ ТКМ 

 
Анотація. У роботі проведено огляд сучасних методів управління чергами. 

Визначено суть та принципи роботи чотирьох відомих рішень у галузі управління 
чергами. Розглянуто їх переваги та недоліки. Запропоновано рекомендації щодо вибору 
математичної моделі, в залежності від поставлених цілей. 

 
Вступ 
На сьогоднішній день важливим направленням розвитку сучасних 

телекомунікаційних мереж є питання щодо покращення показників якості 
обслуговування (Quality of Service, QoS), таких як затримки, варіація затримок, кількість 
відкинутих пакетів, тощо. Одним із методів покращення цих показників є ефективні 
механізми управління чергами, які багато в чому визначають порядок і ефективність 
використання буферного і канального ресурсу телекомунікаційної мережі та її 
продуктивність в цілому. Сьогодні існує багато рішень у даній області, саме тому 
актуальним вбачається аналіз існуючих моделей та методів, їх порівняльний аналіз та 
представлення рекомендацій щодо подальшого впровадження на практиці. В даній роботі 
було розглянуто чотири моделі та методи: метод збалансованого управління чергами, 
модель управління чергами на основі оптимального агрегування потоків та розподілу 
пакетів по чергах, модель динамічного управління канальним і буферним ресурсом та 
лінійна модель оптимального управління чергами [1-4]. 

Метод збалансованого управління чергами 
В даній роботі [1] було запропоновано метод, який базується на послідовному 

двоетапному вирішенні оптимізаційних задач розподілу та агрегації потоків пакетів між 
сформованими на інтерфейсі маршрутизатора чергами (задачі Congestion Management) і 
задач розподілу та балансування пропускної здатності інтерфейсу, що відповідає 
принципам концепції Traffic Engineering Queues (задачі Resource Allocation), які 
забезпечуються в ході розв’язання задач лінійної оптимізації. Перший етап полягав у 
вирішенні оптимізаційної задачі булевого програмування, результатом якої був 
оптимальний порядок агрегування, а також розподіл потоків пакетів між чергами на 
основі близькості їх класів. На другому етапі для забезпечення оптимального розподілу 
та балансування пропускної здатності інтерфейсу між чергами відповідно з принципами 
концепції Traffic Engineering Queue задовольнялися нелінійні умови запобігання 
перевантаження черг за пропускною здатністю, що їм виділена. Були проведені 
перетворення нелінійних умов оптимізаційної задачі до задачі класу лінійного 
програмування. Адекватність та точність кінцевих результатів не втрачалися. 

До переваг методу збалансованого управління чергами можна віднести 
використання лінійних умов, бо лінійність оптимізаційної задачі позитивно впливає на 
подальшу алгоритмічно-програмну реалізацію на практиці отримуваних розрахункових 
рішень. Також послідовне розв’язання задач Congestion Management і Resource Allocation 
знову ж таки позитивно впливає на обчислювальну складність розрахунків, що 
пов’язано, зі зниженням розміру оптимізаційних задач.  
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Модель управління чергами на основі оптимального агрегування потоків та 
розподілу пакетів по чергам 

Запропонована модель [4] дозволяє забезпечити узгоджене рішення задач 
агрегування і розподілу потоків по чергах, а також задач розподілу пропускної здатності 
інтерфейсу між системою підтримуваних на ньому черг. Новизна моделі полягає в тому, 
що при розподілі потоків по чергах здійснюється їх агрегування на основі порівняння 
класів потоків і черг під час аналізу безлічі класифікаційних ознак. Агрегація потоків 
здійснювалася відповідно до близькості їх класів та класів черг, в які вони прямували. 

Перевагою запропонованої моделі є простота реалізації, а також те, що 
використовувалася лише мінімально необхідна кількість черг, достатня для забезпечення 
диференційованого обслуговування на інтерфейсі. Мінімізація кількості підтримуваних 
черг без зниження показників QoS призводила до пропорційного зниження часу, що 
витрачався на обробку пакетів в конкретній черзі на інтерфейсі. 

До недоліків можна віднести досить високу обчислювальну складність при 
збільшенні вхідних параметрів через узгодженість вирішення задач агрегування потоків 
та розподілу пропускної здатності. 

Модель динамічного управління канальним і буферним ресурсом 
В даній роботі [2] було запропоновано математичну модель управління чергами та 

пропускної здатності вихідного каналу зв'язку на мережевому вузлі, але вже з 
урахуванням кінцевої ємності буфера на мережевому вузлі. При звільненні тієї чи іншої 
черги, закріплена за нею пропускна здатність каналу зв'язку динамічно 
перерозподілялась на користь іншої черги, що є незаперечною перевагою наведеного 
рішення. Також особливістю та перевагою даної моделі є врахування вибору гіпотези 
щодо характеристик обслуговування трафіку, тобто можна описати окрему чергу 
відомою системою масового обслуговування (СМО). Але через урахування кінцевої 
ємності буфера необхідно вводити нелінійні обмеження, які вирішуються за допомогою 
задач нелінійного програмування, а це в свою чергу значно підвищує обчислювальну 
складність отримання шуканих рішень. 

Лінійна модель оптимального управління чергами 
Суть даної моделі [3] полягає в вирішенні відразу трьох задач процесів управління 

чергами: розподіл вхідних потоків між окремими чергами мережевого вузла (Congestion 
Management); виділення пропускної здатності інтерфейсу для кожної з черг (Resource 
Allocation); превентивне обмеження інтенсивності потоків пакетів, що надходять на 
інтерфейс (Congestion Avoidance) по аналогії з RED/WRED. Тобто до двух складових, які 
відповідають за розподіл потоків та виділення пропускної здатності, додавалася третя, 
яка відповідає за забезпечення запобігання перевантаження черг інтерфейсу 
маршрутизатора. 

Головною перевагою цієї моделі є вирішення проблеми появи перевантажень на 
інтерфейсах маршрутизаторах через зростання інтенсивності потоків за рахунок 
неповного обслуговування потоків із найменшими класами. 

До недоліків можна віднести відносно високу обчислювальну складність, у 
зв’язку з тим, що вирішення трьох задач виконується в один етап, тобто узгоджено. 

Висновки 
В роботі було проведено огляд відомих моделей та методів в області управління 

чергами, таких як: метод збалансованого управління чергами, модель управління чергами 
на основі оптимального агрегування потоків та розподілу пакетів по чергам, модель 
динамічного управління канальний і буферним ресурсом та лінійна модель оптимального 
управління чергами. Зроблено їх аналіз, в результаті якого можна виділити наступні 
висновки: 

1. Задачі моделі управління чергами на основі оптимального агрегування потоків 
та розподілу пакетів по чергам, методу збалансованого управління чергами та лінійної 
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моделі оптимального управління чергами вирішувалися методами лінійного 
програмування, що позитивно впливало на їх обчислювальну складність. 

2. Метод збалансованого управління чергами вирішував поставлені задачі в два 
етапи послідовно, що знижувало розмір оптимізаційних задач. 

3. У моделі управління чергами на основі оптимального агрегування потоків та 
розподілу пакетів по чергах використовувалася лише мінімально необхідна кількість 
черг, достатня для забезпечення диференційованого обслуговування на інтерфейсі, що 
призводило до пропорційного зниження часу, який витрачався на обробку пакетів в 
конкретній черзі, сформованій на інтерфейсі. 

4. Особливістю моделі динамічного управління канальний і буферним ресурсом є 
динамічний перерозподіл пропускної здатності каналу зв'язку. Однак була необхідність 
використання методів нелінійного програмування, що значно збільшувало 
обчислювальну складність розрахунків. 

5. Лінійна модель оптимального управління чергами відрізнялася від інших 
превентивним обмеження інтенсивності потоків пакетів, що надходили на 
інтерфейс.Відтак, можна стверджувати, що моделі та методи на основі оптимального 
агрегування потоків та розподілу пакетів по чергах та моделі динамічного управління 
канальним і буферним ресурсом доцільно використовувати в мережах з мінімальними 
перевантаженнями, тому що в них використовується лише мінімальна потрібна кількість 
черг, або ресурси динамічно перерозподіляються. Лінійну модель оптимального 
управління чергами навпаки варто впроваджувати в мережах, схильних до 
перевантажень, бо в ній забезпечується запобігання перевантаження черг. Метод 
збалансованого управління чергами доречно використовувати на малопотужних 
маршрутизаторах, через найбільш низький рівень обчислювальної складності. 
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МЕТОДИ РОЗПІЗНАВАННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ОБРАЗІВ ФОТОГРАФІЧНИХ 
ЗОБРАЖЕНЬ 

 
Анотація. Приводиться актуальність розпізнавання образів по фото. 

Розглядаються елементи моделі класифікації та її задачі. Описуються існуючі методи 
розпізнавання образів з більш детальним аналізом класичних методів. Розглядається 
метод нейронних мереж та аргументується вибір згорткової нейронної мережі.  

 
Виявлення та розпізнавання об'єктів становить невід'ємну частину людської 

діяльності, якій люди навчаються ще з самого дитинства. В даний час існує безліч 
завдань, де потрібно прийняти деяке рішення в залежності від присутності на зображенні 
об'єкта або класифікувати цей об'єкт. Це використовується в різних областях: в системах 
моніторингу, промислових засобах спостереження, різних автономних системах, які 
приймають рішення на основі аналізу відеоінформації, в поліграфії, в аналізі медичних 
зображень і багатьох інших напрямках. Здатність розпізнавати вважається основною 
властивістю біологічних істот, в той час як комп'ютерні системи цією властивістю в 
повній мірі не володіють. Саме тому так званий комп’ютерний зір є актуальною і однією 
з ключових технологій, від якої залежить розвиток робототехніки. 

Розпізнавання образів та шаблонів використовує алгоритми машинного навчання 
та являє собою процес класифікації даних або на основі вже отриманих знань, або на 
основі статистичної інформації, отриманої з шаблонів. Найчастіше, вхідними даними для 
розпізнавання та класифікації є отримане з камери зображення. 

Загальними елементами моделі класифікації є [2]: 
 клас – опис об'єктів, які мають загальні властивості. Кожен клас має свою 

мітку-ідентифікатор, а для об'єктів в рамках одного класу передбачається наявність 
схожості. Для завдання розпізнавання може бути визначено довільну кількість класів; 

 класифікація – процес призначення міток класу об'єктів, відповідно до деякого 
опису властивостей цих об'єктів. У класифікації відповідна мітка класу присвоюється 
шаблону на основі абстракції, що генерується за допомогою набору шаблонів навчання 
або статистичних знань. Тобто, класифікатор – це пристрій, який в якості вхідних даних 
отримує набір ознак об'єкта, а в якості результату видає мітку класу; 

 верифікація – процес зіставлення шаблона об'єкта з однією моделлю об'єкта 
або з описом цілого класу. 

Задачами класифікації є отримання векторів ознак для кожного класу на певному 
зображенні та виділення з отриманих ознак вихідних зображень характерних 
властивостей. 

Розділяють такі три групи методів розпізнавання образів [1]: 
 метод шаблонів (порівняння зі зразком). Сюди входить класифікація по 

найближчому середньому, класифікація по відстані до найближчого сусіда та структурні 
методи розпізнавання. Далі розглянемо їх детальніше; 

 статистичні методи. Такі методи при вирішенні задачі розпізнавання 
використовують статистичну інформацію та на основі ймовірності визначають, чи 
належить об'єкт до конкретного класу. Прикладом служить байєсівський метод; 

 нейронні мережі. Нейронні мережі представляють окремий клас методів 
розпізнавання. Відмінною особливістю даного методу від інших є здатність навчатися. 



  205

Класифікація по найближчому середньому — класичний підхід розпізнавання 
образів, в якому невідомий об'єкт для класифікації представляється у вигляді вектора 
елементарних ознак. Система розпізнавання на основі ознак може бути розроблена 
різними способами: вектори можуть бути відомі системі заздалегідь в результаті 
навчання або передбачені в режимі реального часу на основі будь-яких моделей. Такий 
метод підходить для задач, в яких точки кожного класу розташовуються компактно і 
далеко від точок інших класів. Труднощі виникнуть, якщо класи матимуть дещо 
складнішу структуру. 

Класифікація по відстані до найближчого сусіда є другим класичним методом та 
полягає у віднесенні невідомого вектора ознак до того класу, до окремого зразка якого 
цей вектор найбільш близький. Цей метод може бути більш ефективним, навіть якщо 
класи мають складну структуру або якщо вони перетинаються. Однак ефективне 
використання значень залежить від того, чи є в кожній області достатньо простору. Якщо 
існує більше двох класів то прийняти вірне рішення виявляється складніше. 

Нейронні мережі. Різноманітність задач, які вирішуються нейронними мережами, 
пояснюється тим, що можливість навчання дозволяє системі функціонувати ефективніше 
[3]. Основу кожної нейронної мережі складають прості елементи, які імітують роботу 
нейронів мозку. Нейрон може визначатися своїм поточним станом за аналогією з 
нервовими клітинами головного мозку, які можуть бути порушені або загальмовані. 
Нейрон має групу вхідних зв'язків (синапси), з'єднаних з виходами інших нейронів, а 
також має вихідний зв'язок (аксон) даного нейрона, з якого сигнал (збудження або 
гальмування) надходить до синапсів наступних нейронів. 

Найкращі результати в області розпізнавання показала Convolutional Neural 
Network або згорткова нейронна мережа. Згорткові нейронні мережі (далі – ЗНМ) 
основуються на біологічних процесах і є варіацією багатошарового персептрона, 
спроектованого для використання мінімального обсягу попередньої обробки. ЗНМ 
знаходять широке застосування в обробці відео, зображень та природної мови. При 
розпізнаванні зображень, ЗНС складаються з безлічі шарів невеликих скупчень нейронів 
(рецептивних полів), які приймають малі частини вхідного зображення [4]. Результат 
роботи цих скупчень розміщується так, щоб вони перетиналися для кращого 
представлення оригінального зображення. Цей процес повторюється для кожного 
наступного шару нейронної мережі. Перевагою ЗНМ є стійкість до змін масштабу, зсувів, 
поворотів, змін ракурсу та інших просторових спотворень, тому об’єднують в собі такі 
три архітектурних ідеї: 

 локальні рецептивні поля, що забезпечують локальний двовимірний зв'язок 
нейронів; 

 загальні вагові коефіцієнти синапсів, що забезпечують детектування деяких 
рис в будь-якому місці зображення і зменшують загальне число вагових коефіцієнтів; 

 ієрархічна організація з просторовими підвибірками. 
Висновок. Отже, на даний момент згорткова нейронна мережа і її модифікації 

вважаються кращими по точності і швидкості методами для розпізнавання образів. 
В даній роботі розглядаються різні методи розпізнавання образів зображень та 

аргументується вибір саме згорткової нейронної мережі, обумовлений її стійкістю до 
просторових змін. 
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ РОЗПІЗНАВАННЯ РУКОПИСНОГО ТЕКСТУ 

 
Анотація. Розглядаються та порівнюються онлайн- та офлайн підходи до 

розпізнавання рукописного тексту. Описуються поняття еталонних, структурних та 
статистичних методів розпізнавання. Розглядаються основні статистичні методи та 
використання нейронних мереж для розпізнавання рукописного тексту офлайн. 
Розглядаються принципи роботи згорткової нейронної мережі та описуються її 
переваги перед класичними методами.   

 
За останні роки було досягнуто великих успіхів у розпізнаванні тексту, і наразі 

існує достатня кількість програм, які вміють з великою точністю розпізнавати друковані 
тексти різними мовами. Але, навіть сучасні технології все ще знаходяться на 
обмеженому рівні для розпізнавання рукописного тексту. Складність ідентифікації 
почерку пов’язана з тим, що існує велика кількість різних символів та букв, зовнішній 
вигляд яких змінюється не лише через їх відмінності, але й від людини до людини. Саме 
тому розпізнавання рукописного тексту досі залишається активною та складною областю 
для досліджень, особливо для української мови, яка не є розповсюдженою у світі.  

На сьогоднішній день системи розпізнавання рукописного тексту відіграють 
важливу роль, тому що існує багато сфер, в яких потрібно розпізнавати слова, букви, 
цифри та символи: це поштові сервіси, історичні документи, архіви, банківська 
документація та безліч різноманітних форм, які заповнювалися вручну протягом 
багатьох років.   

Існує декілька підходів до розпізнавання рукописного тексту, які можна розділити 
на дві групи: онлайн (афективний) та офлайн (неафективний) [5]. Перший, онлайн-
розпізнавання, передбачає розпізнавання рукописного тексту безпосередньо під час його 
написання. Це дає системі можливість отримувати не тільки графічну інформацію, але й 
інформацію щодо структури вхідних даних та зображень (напрямок, швидкість руху 
пера, натиск на перо при написанні символів тощо). Для більшості мов, на сьогоднішній 
день, задачу онлайн-розпізнавання можна вважати вирішеною, і такий підхід часто 
використовується в сучасних планшетних ПК. Другий підхід, офлайн-розпізнавання, 
передбачає розпізнавання рукописного тексту, написаного заздалегідь, і виконується 
після завершення запису, який міг бути написаний днями, місяцями або роками потому. 
На відміну від першого підходу, при офлайн-розпізнаванні системі доступна тільки 
графічна інформація, що робить його більш складним для виконання. Проблема даного 
підходу в загальному випадку досі не вирішена. 
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Існує чимало методів для розпізнавання рукописного тексту, більшість з яких 
можна застосувати як до онлайн-, так і до офлайн-розпізнавання. Основною їх 
відмінністю є набір характеристик, які розпізнаються. Виділяють такі основні методи [1]: 

 порівняння із заздалегідь підготованим шаблоном (еталонні); 
 розпізнавання з використанням критеріїв об’єкта, що розпізнається 

(структурні); 
 функції прийняття рішень і набір оптимальних критеріїв (статистичні). 
Структурні методи передбачають виділення та аналіз різних структурних 

елементів, а також їх властивостей та ознак. Кожен символ розбивається на вузли та 
криві, що їх з’єднують, і на основі цих даних отримується висновок про те, який символ 
написаний. Однак існує проблема такого методу розпізнавання, враховуючи те, що 
більшість символів написані не каліграфічно, вони не матимуть чітких з’єднань. 

Операції співставлення шаблонів (еталонні методи) визначають, наскільки подібні 
між собою два вектори (групи пікселів, фігури тощо) у просторі ознак. Дані методи 
передбачають порівняння заданого, ще нерозпізнаного символу, з певним набором 
еталонних даних. Для цього використовуються нейронні мережі. 

Є декілька популярних статистичних підходів розпізнавання рукописного тексту [6]: 
 правило k-найближчих сусідів, де ймовірність визначається з частоти 

найближчих сусідів невідомого шаблону. Даний підхід дає досить непогані результати, 
але вимагає значних обчислювальних потужностей в процесі класифікації; 

 прихована модель Маркова. Однією з її найбільш важливих властивостей є 
наявність ефективних алгоритмів для автоматичного навчання моделі без необхідності 
маркування попередньо сегментованих даних; 

 метод опорних векторів. Заснований на статистичній теорії навчання і 
квадратичній оптимізації. Декілька методів можуть бути об’єднані для формування 
системи класифікації декількох класів. 

Універсальним підходом до задачі розпізнавання рукописного тексту офлайн є 
використання нейронних мереж. В даній роботі розглянемо згорткову нейронну мережу 
[2, 4]. Дана нейронна мережа здатна вивчати особливості зображень, аналізуючи задані 
набори даних, а після — класифікувати невідоме системі зображення на основі 
отриманих вагових якостей, які вказують на те, до якого класу воно підходить найбільше. 
Ці особливості знаходяться в згорткових шарах, в яких кернел (ядро) проходить по 
зображенню для знаходження певної особливості (крива, вигин тощо). Зрештою, фільтр 
(група кернелів) вивчає усі особливості, представлені в наборах даних, для класифікації 
зображення. Це вирішує проблему знаходження особливостей в методах оптичного 
розпізнавання символів.  

Крім того, використання нейронних мереж з базами даних замість класичних 
методів, дозволяють відійти від жорсткого кодування [3]. Замість цього, параметри та 
особливості вивчаються під час навчання системи, що робить методи глибокого навчання 
більш стійкими до змін стилів рукописного тексту та полегшує проблеми вилучення 
особливостей, що присутні в класичних методах розпізнавання. Однак точність 
результату залежить від якості та повноти наборів даних, які використовуються для 
навчання системи. 

Висновок. Отже, на даний момент офлайн-розпізнавання рукописного тексту все 
ще залишається актуальною, але невирішеною проблемою. В даній роботі запропоновано 
найбільш універсальний підхід до задачі — з використанням згорткової нейронної 
мережі, яка дозволяє розпізнавати навіть нові для неї символи, базуючись на наборах 
даних, по яким виконується навчання. Це означає, що моделі можуть буди узагальнені 
для будь-якої мови і не потребують навчання на конкретній символьній базі даних, такій 
як MNIST. Також, дві проблеми — знаходження особливостей та зміна стилів 
рукописного тексту, — наявні в класичних методах розпізнавання, можуть бути 
вирішенні з використанням нейронних мереж.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН 

 
Анотація: В роботі проводиться структурне дослідження технології блокчейн. 

Розглядаються  перспективи застосування технології, проводиться аналіз різних видів 
блокчейнів та розробка методики вибору найбільш оптимальних рішень на базі 
технології блокчейн для окремих сфер діяльності.  

 
На сьогоднішній день  блокчейн має великий потенціал до зміни умов ведення як 

бізнесу так і функціонуванню держави. Сама технологія блокчейн являє собою 
ланцюжок блоків, кожен з яких має мітку часу, посилання на попередній блок і частіше 
всього зберігається на різних комп'ютерах. Технологія блокчейн використовується для 
організації журналів транзакцій, при цьому під транзакцією може розумітися що 
завгодно: фінансова транзакція (переказ між рахунками), аудит подій аутентифікації і 
авторизації, записи про виконані умови договору між компаніями і т. д. 

Драйверами зростання будуть зростаючий попит на спрощення бізнес-процесів, 
низька вартість транзакцій, прозорість, безперервність, швидкість, спеціальний робочий 
рівень взаємодій учасників (peer to peer), практично необмежене число сценаріїв 
використання в будь-яких галузях. Розподілені реєстри стануть складовою частиною 
технологічної та операційної інфраструктури більшості корпорацій і організацій. 
Додатковим фактором зростання уваги до практичного застосування блокчейн 
технологій є різке збільшення кількості проектів, що здійснюються і фінансуються 
державами і великими від галузевими компаніями. Основними бар'єрами, що стримують 
більш масштабне впровадження на ринки товарів і послуг на основі блокчейн, є 
відсутність заходів державного регулювання, низька довіра до фінансових операцій в 
блокчейні і скептичне ставлення до масштабованості технології з урахуванням 
гігантських обсягів даних, що втягуються в блокчейн транзакції. Країни тільки 
починають усвідомлювати й узагальнювати проблематику блокчейн індустрії і 
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формулюють перші регулятивні рішення. При цьому підходи різних країн значною 
мірою відрізняються один від одного: від гнучкого регулювання (Японія, Швейцарія) до 
жорстких підходів (США) [2]. 

Метою роботи є структурне дослідження технології блокчейн, як динамічної 
розподіленої форми зберігання даних, проведення аналізу видів блокчейнів та розробка 
методики вибору найбільш оптимальних рішень на базі технології блокчейн для окремих 
сфер діяльності.  

Поставлена в роботі мета досягається дослідження наступних питань:  
- Освітлення самого поняття блокчейну та пояснення принципів його роботи. 
- Проведення аналізу доцільності та ефективності застосування технології 

блокчейн в різних сферах діяльності.  
- Виявлення основних проблем та їх рішень на базі блокчейн, як з точки зору 

бізнесу так і з точки зору держави. 
- Аналіз видів блокчейнів з виявленням їх переваг та недоліків відносно один 

одного. 
- Вибір найбільш оптимальних рішень на базі технології блокчейн для окремих 

сфер діяльності. 
При виконанні роботи були розглянуті розподілені реєстри – як одна з основних 

частин технологій блокчейн. Оскільки це динамічна, розподілена форма зберігання 
даних, яка володіє властивостями, що дозволяють вийти далеко за рамки звичних 
реєстрів (статичних бухгалтерських книг на паперових носіях або класичних 
централізованих баз даних). Суть застосування підходу полягає в тому, що принципово 
іншому рівні довіри до даних за рахунок архітектури побудови розподілених реєстрів. 
Підхід можна застосовувати як до статичних даних (реєстри), так і до динамічних даних 
(транзакцій). Розподілені реєстри та запропоновані алгоритми консенсусу дозволяють 
користувачам вийти за рамки завдання зберігання і контролю даних і сконцентруватися 
на нових можливостях вилучення і використання даних [1].  

Досліджені алгоритми консенсусу, оскільки в звичайних алгоритмах консенсусу у 
вузлів мережі є «особистості», що виражаються через цифрові підписи, а сам список 
вузлів відомий заздалегідь або змінюється рідко, передбачувано і узгоджено, на відміну 
від блокчейну в якому все навпаки, що в свою чергу підвищує рівень безпеки. Також 
було розглянуті основні підходи досягнення консенсусу: алгоритми на основі докази 
роботи (proof-of-work, PoW), алгоритми на основі підтвердження частки (proof-of-stake, 
PoS), що стали основою «публічних» (відкритих) блокчейн систем та алгоритм 
підтвердження повноважень (proof-of-аuthority, PoA), який має деякі відмінності 
характерних для «закритих систем». Проаналізовані їх переваги, недоліки та який саме 
підхід в яких ситуаціях  бідьш доцільно реалізовувати. 

Розглянутий криптовалютний сегмент як один із основних напрямів застосування 
і популяризації блокчейну та сегмент майнінгу як найбільш предметний елемент 
технології блокчейн який потрібен для підтримки працездатності розподіленої 
платформи і створення нових блоків з можливістю отримувати нові одиниці 
криптовалюти.  

Проаналізована робота зі смарт-контрактами на базі різних блокчейнів та 
підібране найбільш оптимальне рішення, оскільки деякі види блокчейнів не можуть 
зберігати багато даних. Блокчейн має великі перспективи та можливості застосування в 
реальних бізнес-процесах пов'язаних саме з смарт-контрактами. Розумні контракти, 
засновані на криптографії, здатні забезпечувати більш високий рівень безпеки, ніж 
контракти, засновані на традиційному праві, і знизити транзакційні і тимчасові витрати, 
пов'язані з адмініструванням договорів.  При чому вони можуть бути написані з 
необмеженим ступенем складності. Що дає можливість вбудувати програму в транзакцію 
і бути впевненим в тому, що вона залишиться незмінною і доступною для ланцюжка 
блоків.  



  210

Теоретично, з блокчейн можна замінити Facebook, Twitter, Uber або будь-яку іншу 
цифрову службу новими версіями, які були б прозорі, невразливі для цензорів і не 
вимагали втручання людини. 

Розвиток блокчейн буде пов'язано з платіжними операціями і цифровою 
ідентифікацією, що обумовлено зростаючим попитом на міжнародні онлайн платежі і 
хмарні сервіси для різних галузей. Блокчейн здатний прибрати з фінансових операцій 
третіх осіб, дозволяє успішно реєструвати і укладати угоди, контракти та інші угоди між 
двома учасниками без посередництва а також здійснювати повний контроль над 
використанням приватної інтелектуальної власності. Все це говорить про те, що з 
подальшим розвитком технології блокчейн можливості його застосування практично 
необмежені. 

Висновки. Отже, в роботі проведено структурне дослідження технології 
блокчейн. Розглянуті перспективи застосування технології, проведений аналіз різних 
видів блокчейнів. Розроблені методики вибору оптимальних рішень на базі технології 
блокчейн та виявлені основні проблеми їх застосування для окремих сфер діяльності.  
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АЛГОРИТМ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ 
 

Анотація. У роботі аналізуються особливості процесу управління інформаційної 
безпекою, розглядаються підходи до  створення, розвитку і підтримки системи 
управління інформаційною безпекою. Пропонується алгоритм організації ефективної 
системи інформаційної безпеки інформаційної мережі. 

 
Стрімкий розвиток інформаційних технологій призвів до збільшення інцидентів 

пов’язаних із забезпеченням захисту інформації. За статистичними даними [1, 2]  
щорічно відсоток інцидентів з інформаційної безпеки зростає щонайменше у двічі. 
Очевидно, що і в подальшому, по мірі розвитку інформаційних технологій та мереж 
будуть розвиватися  й загрози їх функціонуванню. Цей фактор обумовлює актуальність 
питання щодо створення надійної та ефективної системи захисту інформації.  Відсутність 
системи інформаційної безпеки (СІБ) може призвести до значних фінансових втрат 
підприємства. При цьому наявність СІБ не гарантує 100% захисту. Усі питання стосовно 
проектування та сертифікації СІБ визначені у серії стандартів ISO 27000 [3-6], яка 
визначає усі питання щодо проектування СІБ, виявлення загроз, визначення ризики, 
управління СІБ в критичних ситуаціях, сертифікації СІБ, оптимізації структури СІБ. Так, 
стандарт визначає що процес створення та експлуатації СІБ повинен відповідати 
циклічній моделі «Plan-Do-Check-Act» (табл. 1). Використання цієї моделі підчас 



  211

створення СІБ, забезпечить її відповідність усім вимогам міжнародних стандартів, але не 
гарантує 100% надійності та ефективності. 

 
Таблиця 1 – Модель Plan-Do-Check-Act 
Етап Опис 

Plan (плануй) На даному етапі планується система, її функціональні можливості, 
визначаються можливі ризики , розробляють документації, 
проводять аудит ресурсів, які потрібно захищати. 

Do (створюй) На даному етапі створюється система безпеки відповідно до рішень 
ухвалених на попередньому етапі 

Check (перевіряй)  На даному етапі здійснюється аудит створеної системи, 
перевіряється її відповідність заявленим цілям. Аудит проводиться 
після створення системи, а потім проводиться постійно з певним 
періодом (наприклад раз на рік). 

Act (дій) На цьому етапі здійснюється усунення недоліків та 
невідповідностей у роботі системи, які було виявлено на 
попередньому етапі. 

  
Дві центральні задачі які вирішуються під час створення СІБ – це формалізація 

множини загроз і визначення цілей створення системи та спосіб оцінки ефективності 
системи. Очевидно, що запропонувати універсальну метод оцінки ефективності СІБ 
неможливо. Це пояснюється тим, що структура СІБ для різних об’єктів різні, різні 
множини загроз та різні цілі.  Тому для оцінки ефективності СІБ потрібно 
застосувати системний підхід. Для оцінки ефективності СІБ потрібно визначити критерії 
оцінки. При виборі критеріїв оцінки потрібно забезпечити логічно-структуровану 
відповідність критеріїв, тобто критерій який використовувався для нижчого рівня 
повинен логічно відповідати  критерію більш високого рівні [7]. Виходячи з вище 
зазначеного, функцію оцінки ефективності СІБ можна записати у наступному вигляді: 
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де  iC - і-критерій оцінки ефективності СІБ з загальної множини критеріїв оцінки, iC C ;  

iw – ваговий коефіцієнт, який показує важливість і-го критерію стосовно інших n-1 

критеріїв; iv – коефіцієнт вибору, який показує чи будемо ми брати до уваги і-й критерій 

підчас оцінки ефективності СІБ або ні.  
 Кожен з критеріїв iC  може бути представлений, як складова декількох критеріїв 

другого рівня, 
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де  kCs - к-ий критерій другого рівні  і-критерію оцінки ефективності СІБ ; ks – ваговий 

коефіцієнт, який показує важливість к-го критерію другого рівня  стосовно інших m-1 
критеріїв другого рівня; m – загальна кількість критеріїв другого рівня.  
Тоді з урахуванням (2), формулу (1) можна представити як: 

критерій враховуємо 
 

критерій не враховуємо 
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 Вираз (3) може бути застосовано, як адаптована функція оцінки ефективності СІБ. 
Зрозуміло, що перелік критеріїв оцінки обирається експертами з інформаційної безпеки 
відповідно до умов функціонування цілей та задач системи, ефективність якої 
оцінюється. 
 В роботі проаналізовано підхід до оцінки ефективності системи інформаційної 
безпеки підприємства. Розглянуто які фактори впливають на оцінку ефективності СІБ та 
запропонована алгоритм адаптивної оцінки ефективності системи безпеки. 
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АНАЛІЗ МЕРЕЖ ДОСТУПУ НА БАЗІ ТЕХНОЛОГІЇ ETHERNET 

 
Анотація. Проведено дослідження побудови мереж доступу широкосмугового 

інтернету, аналіз особливостей обладнання, яке використовується. Виділенні критерії 
порівняння  компаній в даній сфері обслуговування, а також фактори, що впливають на 
вибір обладнання. 

 
В наш час майже всі компанії, організації, підприємства використовують 

побудову мереж доступу на технології Ethernet. З розвитком локальних мереж перед 
мережевими адміністраторами постає питання зниження вартості побудови самих мереж, 
підвищення зони покриття, надійності та ефективності, збільшення швидкості передачі 
даних. Оскільки вибір обладнання істотним чином впливає вартість, ефективність і 
надійність роботи  мережі в цілому, він повинен бути добре обґрунтований. 
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 Метою даної роботи є дослідження різних мереж доступу на базі однієї технології, 
аналіз  особливостей обладнання різних фірм, а також факторів, що впливають на вибір 
обладнання для побудови мережі. 
 У процесі роботи були виділенні основні чинники, що впливають на пошук 
ефективного обладнання для побудови мережі: 

 Топологія і складність мережі. Необхідно передбачити наявність 
високопродуктивних пристроїв, які мають всі необхідні оптичні порти, щоб побудувати 
надійні та ефективні лінії зв’язку. Також необхідно передбачити наявність резервного 
обладнання, що зможе забезпечити безперервну роботу мережі на всіх етапах передачі 
даних. 

 Необхідна к-ть портів для з’єднання. Для мереж з високою кількістю 
користувачів обладнання, що використовують для побудови, повинне мати всі необхідні 
порти для з’єднання ліній зв’язку в необхідній кількості, в залежності від того для чого 
буде використовуватись дана мережа. 

 Завантаженість мережі. Для мереж з високим коефіцієнтом завантаженості має 
значення здатність протоколів обладнання до перерозподілу потоків даних. 

 Вимоги до надійності мережі. Обладнання , що використовують для побудови, 
повинно володіти достатнім часом простоїв або нестабільності в роботі мережі, через 
відмову її вузлів. Даний критерій підбору обладнання визначається масштабами мережі 
та для чого взагалі дана мережа побудована. 

 Вимоги до захисту інформації мережі. Ці вимоги визначаються ступенем 
ризику, пов’язаного з потраплянням інформації про адреси та маршрутах в мережі в руки 
зловмисників, що особливо важливо для мереж, що мають зовнішні канали зв’язку. 
Обладнання повинне мати необхідний набір протоколів безпеки та захисту інформації в 
мережі. 

 Можливість організації програмних маршрутизаторів. При побудові мережі з 
використанням невеликої к-ть  трафіку мережі або на окремих її  ділянках від 
маршрутизаторів не потрібна висока продуктивність. В таких випадках з економічної 
точки зору буває вигідніше використати замість апаратного маршрутизатора 
універсальний комп’ютер, що буде слугувати маршрутизатором при побудові невеликих 
мереж, які використовуються лише всередині компаній. 

 Кваліфікація та суб’єктивні уподобання персоналу. Складність налаштування 
маршрутизаторів і адміністрування мережі при використанні обладнання різних фірм  
суттєво відрізняється. Тому частіше використовують обладнання однієї фірми для 
побудови мережі. 

o Дослідження факторів, що впливають на вибір компанії виробника 
обладнання: 

 Кваліфікація основної частки персоналу. Персонал, володіти необхідними 
знаннями про фірму виробника, це сприяє в першу чергу на ефективну роботу 
побудованої мережі та на її обслуговування. 

 Цінова політика. Це скоріше питання економічного характеру, при побудові 
мережі обладнання різних фірм може коштувати по різному, але при цьому володіти 
всіма необхідними  характеристиками, які потрібні для побудови тієї самої мережі. 

 Обладнання. На різних етапах побудови мережі використовується обладнання 
різного виду, але при цьому не всі компанії в даній сфері спеціалізуються на виготовлені 
всіх складових мережі, тому при побудові різних мереж використовуються різні фірми. 

Висновки. Дослідивши побудову різних мереж на базі однієї технології, було 
виявлено ряд критерій, що впливають на вибір обладнання та компаній, які 
використовуються при побудові різного типу мереж. Провівши аналіз можна зрозуміти, 
які з компаній користуються найбільшим попитом на ринку, яке обладнання простіше 
використовувати, та що саме потрібно враховувати при виборі того чи іншого 
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обладнання. Також при проведені аналізу різних фірм, було виявлено, якими саме 
знаннями повинен володіти персонал, при побудові різних мереж доступу. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ РІВНЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Анотація. Розглядається можливість удосконалення існуючих методів оцінки 
рівня конкурентоспроможності підприємства в сучасних умовах. З огляду на те, що 
конкурентоспроможність підприємства виступає критерієм ефективності здійснення 
їх фінансово-господарської діяльності, а розробка і впровадження моделей і методів 
кількісної оцінки (визначення рівня конкурентоспроможності), аналізу і прогнозування 
конкурентоспроможності є одним із головних напрямів управління конкуренто-
спроможністю, що обумовлює необхідність виділення оцінки конкурентоспроможності 
підприємства в самостійну ділянку аналітичної роботи, результати якої повинні стати 
складовою прийняття управлінських рішень. 

 
Актуальність теми дослідження з науково-методичної точки зору обумовлена 

наступним: 
- недосконалістю існуючих методів оцінки конкурентоспроможності підприємств, 

які не відповідають вимогам до методів оцінки конкурентоспроможності підприємства, 
що в свою чергу, не дозволяє в повній мірі оцінити переваги, недоліки та особливості 
конкурентного середовища, характерні для ринку; 

- необхідністю розробки нових підходів та інструментів, які дозволять підвищити 
рівень достовірності та повноти інформації про рівень конкурентоспроможності 
підприємства, що необхідно для прийняття більш обґрунтованих управлінських рішень. 

У доповіді наведено результати аналізу існуючих методів кількісної оцінки рівня 
конкурентоспроможності підприємств, наведено пропозиції щодо шляхів та напрямків 
усунення недоліків.  

Дослідженню методичних аспектів оцінки конкурентоспроможності загалом та 
конкурентоспроможності підприємств зокрема присвячено значна кількість наукових 
праць.  

Однак, незважаючи на їх наявність, з яких можна виділити [1-5], питання пошуку 
найефективнішого методу оцінки рівня конкурентоздатності підприємства залишається 
актуальним.  

Це пояснюється сукупністю певних недоліків (табл.1.1) та невідповідністю 
існуючих методів головним вимогам до них, в першу чергу – динамічності.  

Із виконаного аналізу в табл.1.1 бачимо, що різноманітність методів ставить перед 
суб’єктом господарювання вибір оптимального методу оцінки конкурентоспроможності, 
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який би не тільки об’єктивно показав реалістичний стан речей, але й дав змогу 
спланувати подальшу діяльність, обрати найбільш впливові фактори 
конкурентоспроможності, сформувати правильну стратегію конкурентоспроможності. 

Таблиця 1.1 
Недоліки основних методів оцінки конкурентоспроможності підприємства 

Методи Недоліки 
Методи, які ґрунтуються на основі 
експертних оцінок 

Доцільні для виробників одного виду продукції 

Методи, які ґрунтуються на основі 
теорії рівноваги підприємства та 
галузі 

Не враховують вплив внутрішніх факторів; 
обмежені умовами ринку досконалої конкуренції; 
складність узагальнення результатів оцінки 

Методи, які ґрунтуються на основі 
теорії ефективної конкуренції 

Значні обсяги розрахунків; складність узагальнення 
результатів оцінки; неможливість оцінки динаміки 
чинників, які впливають на рівень 
конкурентоспроможності 

Методи, які ґрунтуються на основі 
теорії якості продукції 

Не враховують рівень виробничо-збутової 
діяльності підприємства; доцільні для виробників 
одного виду продукції 

Методи, які ґрунтуються на основі 
теорії мультиплікатора 

Результати оцінки є об’єктивними лише для 
нетривалого проміжку часу 

Метод визначення позиції в кон-
куренції з точки зору стратегічного 
потенціалу підприємств 

Складність оцінки та аналіз лише факторів 
внутрішнього середовища 

Методи, які ґрунтуються на основі 
аналізу порівняльних переваг 

Не дають змогу адекватно оцінити конкурентні 
позиції підприємства; статичність отриманих 
оцінок; не характеризує можливості адаптації до 
зміни зовнішнього середовища 

Матричні Описові, не враховують фінансові показники 
діяльності підприємства; обмежене використання 
для аналізу підприємств з низьким рівнем 
конкурентоспроможності 

Комплексні Не дає можливості для глибокого аналізу і 
виявлення резервів підвищення рівня 
конкурентоспроможності; не придатний для оцінки 
підприємств із значною номенклатурою товарів 

 
В результаті аналізу визначено, що найбільш вдало, з огляду на сучасні реалії та 

наявні властивості конкурентоздатності, підходить метод визначення позиції в 
конкуренції з точки зору стратегічного потенціалу підприємства. 

Однак при цьому, для отримання більш вдалих результатів, при використанні 
обраного нами методу, слід усунути ряд недоліків:  

 враховувати взаємозалежність та взаємозв’язок потенціалів; якщо будемо 
враховувати кожен потенціал окремо, то ми прийдемо до збільшеної оцінки рівня 
конкурентоздатності, що дасть нам невірні дані для прийняття управлінських рішень; 

 необхідність визначати кількісну оцінку кожного із потенціалів: виробничого, 
фінансового, трудового, управлінського, інноваційного, маркетингового, управлінського 
і т.д., як свого, так і основних конкурентів; 

 наявність різних, інколи дискусійних, підходів до визначення кількісної оцінки 
потенціалів. 
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Останній недолік розглянуто на прикладі визначення та використання для оцінки 
конкурентоспроможності трудового потенціалу. У доповіді наведено пропозиції щодо 
усунення визначених недоліків.  

Висновок. Використання підсумків та запропонованих пропозицій, дозволить 
отримати більш якісну і об'єктивну оцінку діагностики, що в свою чергу, сприятиме 
підвищенню ефективності управлінських рішень стосовно вибору стратегії 
конкурентоспроможності. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ SU-MIMO В СИСТЕМАХ СТАНДАРТУ LTE 

 
Анотація. У роботі досліджено методи підвищення пропускної здатності, 

дальності і завадостійкості систем безпроводового зв'язку стандарту LTE з 
використанням технології MIMO. 
 

В усіх сучасних системах безпроводового широкосмугового доступу, включаючи 
LTE, передбачається використання технології MIMO. Попит до цієї технології 
пояснюється можливістю значного збільшення пропускної здатності і завадостійкості 
безпроводової системи зв'язку в порівнянні з традиційною системою SISО (Single-Input – 
Single-Output). 

Досягнення в галузі мікроелектроніки, зростання продуктивності процесорних 
платформ, технологічні можливості вирішення складних обчислювальних задач в 
цифрових пристроях стимулюють розвиток телекомунікаційних систем і передових 
технологій, які ще зовсім нещодавно розглядались тільки як можливі. Технології MIMO, 
як і самі системи безпроводового доступу постійно еволюціонують. Специфікації 3GPP 
Rel. 6 і Rel. 7 (HSPA) включають схеми MIMO з двома передавальними антенами. У 
систем WiMAX IEEE 802.16е передбачається використання чотирьох передавальних 
антен, але без реалізації зворотного зв'язку. В даний час в стандарті LTE найбільш 
прогресивним є використання специфікації 3GPP Rel. 8, в яких застосовуються схеми 
MIMO з чотирма передавальними антенами, як зі зворотним зв'язком, так і без нього[1]. 
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На стороні передачі системи MIMO вхідний потік даних розподіляється на М 
підпотоків, які потім випромінюються одночасно на однаковій частоті через М антен 
передачі (рис. 1). В кожний із N приймаючих трактів надходить адитивна суміш із М 
переданих сигналів і шуму. 

 
Рисунок 1 – Схема мережі з використанням технології MIMO 

 
Технології MIMO дозволяють підвищити пропускну здатність, дальність і 

завадостійкість систем безпроводового зв'язку. Для вирішення цих завдань в системах 
LTE передбачаються різні схеми MIMO[2]: 

- однокористувацькі SU-MIMO (Single User MIMO) використовуються на лінії вниз 
для підвищення пропускної спроможності та можуть бути реалізовані на базових 
станціях(БС) з двома або чотирма передавальними антенами; 

- багатокористувацькі MU-MIMO (Multiuser MIMO) дають змогу реалізувати 
доступ до мережі декількох користувачів. MU-MIMO можуть використовуватися 
на лінії як вниз, так і вгору. 
Схеми SU-MIMO призначені, в першу чергу, для підвищення пропускної 

здатності за рахунок мультиплексування декількох потоків інформації в просторовій 
області, звідси назва таких схем – просторове мультиплексування (SM – Spatial 
Multiplexing). Тракти передачі та прийому в системі SU-MIMO показані на рис. 2. 

 
Рисунок 2 – Тракти передачі та прийому в схемі SU-MIMO 

Передбачається використання схем SU-MIMO двох типів: зі зворотним зв'язком і 
без нього. Для підтримки на лінії вниз просторового мультиплексування(SM – Spatial 
Multiplexing) зі зворотним зв'язком абонентська станція(АС) повинна передавати на 
зворотному каналі індикатор рангу(RI – Rank Indicator), індикатор якості каналу(CQI – 
Channel Quality Indicator) і індикатор матриці перекодування(PMI – Precoding Matrix 
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Indicator). За допомогою індикатора рангу абонентська станція(АС) вказує, скільки 
незалежних просторових каналів можуть підтримуватися в даний момент лінією 
радіозв'язку. При виборі кількості рівнів SM БС враховує не тільки ранг каналу, а й інші 
чинники: обсяг трафіку, потужність передавача тощо. Залежно від прийнятого CQI 
вибирається кратність квадратурно-амплітудної модуляції(КАМ) і швидкість 
завадостійкого кодування кодових слів. 

Для порівняння зазначимо, що у схемі MU-MIMO забезпечується тільки 
просторове рознесення сигналів різних абонентів. Такий спосіб доступу називається 
множинним доступом з просторовим рознесенням(SDMA – Spatial Division Multiple 
Access). Для декорреляції сигналів в каналі використовуються ті ж матриці 
перекодування, що і для SU-MIMO. 

Висновок. Різноманіття схем MIMO в LTE і можливість вибору схеми, 
адаптованої до умов розповсюдження радіохвиль, гарантує досягнення високої 
спектральної ефективності до 15 біт/с/Гц. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ OFDM В СИСТЕМАХ СТАНДАРТУ LTE 

 
Анотація. У роботі розглянуто метод боротьби з міжсимвольною 

інтерференцією систем безпроводового зв'язку стандарту LTE з використанням 
технології OFDM. 
 

У специфікаціях новітніх телекомунікаційних безпроводових стандартів, як 
правило, описується використання OFDM технології (Orthogonal Frequency-Division 
Multiplexing). Слід відмітити, що технологія OFDM має ряд властивостей, що дозволяє 
вирішувати сучасні проблеми радіозв’язку. 

Технологія OFDM – це метод мультиплексування (поєднання кількох потоків 
даних в один спільний простір), який розподіляє радіоспектр на набір ортогональних 
піднесучих, через які передається інформація. Такий метод модуляції використовує 
кілька несучих. Канал ділиться на кілька субканалів. В технології OFDM 
високошвидкісний потік даних конвертується в кілька паралельних бітових потоків 
меншої швидкості, кожен з яких модулюється своєю окремою несучою. Вся ця множина 
несучих передається одночасно. 

Головна перевага технології OFDM полягає в тому, що тривалість символу в 
допоміжній несучій значно більше в порівнянні із затримкою поширення сигналу, ніж в 
традиційних методах модуляції. Це робить технологію OFDM набагато стійкішою до 
міжсимвольної інтерференції(МСІ). 

Як відомо[1], МСІ – це форма спотворення сигналу, яка викликана впливом 
одного символу на інший. Цей ефект спостерігається в безпроводових системах передачі. 
Основним механізмом виникненням МСІ в безпроводових системах передачі є 
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багатопроменеве розповсюдження радіохвиль. В наслідок цього сигнал від передавача 
досягає приймача різними шляхами. Причиною цього є відбиття радіохвиль, наприклад, 
від будівель, заломлення радіохвиль та їх розсіювання в тропосфері. Саме з цим ефектом 
технологія OFDM дозволяє успішно боротися. 

Позитивні сторони технології OFDM: протидія МСІ; висока ефективність 
використання радіочастотного спектру, яка пояснюється майже прямокутною формою 
обвідної спектра при великій кількості піднесучих. 

До недоліків технології OFDM відносимо: необхідність високоточної 
синхронізації частоти і часу; чутливість до ефекту Доплера, що обмежує застосування в 
мобільних системах; невисока спектральна ефективність. 

Незважаючи на всі недоліки, технологія OFDM є ефективним рішенням для 
архітектур сучасних мереж, що працюють в умовах мегаполісу. Це в першу чергу 
розповсюджується на стандарт LTE до якого висунуті вимоги: швидкість передачі 100 
Мбіт/с в низхідному каналі і 50 Мбіт/с у висхідному каналі. 

Висновок. Зазначимо, що в мережах стандарту LTE використовується технологія 
MIMO, яка дозволяє збільшити ємність лінії зв’язку і підвищити завадостійкість сигналу. 
Тому використання, технологій OFDM та MIMO відрізняють мережі стандарту LTE від 
мереж 3G. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПОБУДОВИ 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Анотація. У роботі аналізуються особливості використання хмарних технологій  

для побудови інформаційної інфраструктури підприємства, оцінюються їх переваги та 
недоліки. Пропонується підхід до вибору оптимальної хмарної платформи способу 
побудови інформаційної інфраструктури. 

 
 Основними вимогами до розвитку ІТ-інфраструктури на даний момент часу є її 
модернізація таким чином, щоб забезпечити максимальну ефективність, гнучкість, 
стабільність, надійність та продуктивність системи. Для цього необхідно створити ІТ-
інфраструктури, яка б була здатна виконувати наступні завдання:  

1. Підключення користувачів та надання доступу до мережевих сервісів; 
2. Авторизацію користувачів; 
3. Обмін даними між сегментами; 
4. Доступ до зовнішньої мережі та сервісів; 
5. Функціонування корпоративних систем автоматизації управління; 
6. Можливість підключення до мережевих сервісів з будь-якої точки, у тому 

числі й вилучено через Інтернет; 
7. Високий рівень захисту; 
8. Функціонування електронного документообігу; 
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9. Ефективність використання наявних ресурсів; 
10. Швидку адаптацію до нових вимог до інфраструктури; 
11. Тощо. 

 Очевидно, що існуючі способи побудови інформаційної інфраструктури (на базі 
СКС або на базі безпроводових технологій WI-FI) не дозволяють в повному обсязі 
реалізовувати зазначені вимоги. Так, наприклад, вони не здатні повною мірою 
забезпечити ефективність використання усіх наявних ресурсів і не володіють достатньою 
гнучкістю для реалізації швидкої адаптації до нових вимог, що висуваються бізнес-
процесами та стратегією розвитку компанії. Альтернативним способом є хмарні 
технології, які є більш ефективними для рішення цих задач. 
 Зазвичай хмар – це термін, який описує сукупність Інтернет-технологій, які 
надають можливість організувати інфраструктуру збору, обробки та зберігання даних, 
яка має динамічну структуру, здатну адаптуватися під вимоги будь-якого користувача. 
При цьому ця інфраструктура розташовується у мережі (хмарі), доступ до неї 
здійснюється каналами мережі Інтернет [1, 2]. Таким чином користувачеві потрібно лише 
підключитися до хмари та обрати потрібну їм конфігурацію сервісів (рис. 1).  

Рисунок 1 – Приклад структури хмарної інфраструктури 
 
 Хмарні технології надають різні типи сервісів. В залежності від того, який набір 
сервісів вони пропонують, виділяють декілька класів сервісів, а саме: 

1. SaaS – Softwareas a Service. SaaS є моделлю надання програмного 
забезпечення, згідно якої для повнофункціонального його використання клієнту 
необхідний лише веб-браузер 

2. IaaS – Infrastructure-as-a-Service. Модель, яка передбачає розгортання у 
«хмарі» інформаційної інфраструктури організації. Основою для реалізації моделі є 
технології віртуалізації. Фізично вся інфраструктура мережі може бути реалізована на 
одному або кількох серверах дата центру[3]. 

3. PaaS (Platform-as-a-Service) – модель, яка передбачає розгортання певної 
програмної платформи, яку можуть використовувати не лише користувачі сервісу, а й 
програмісти і розробники. Тобто така платформа орієнтована на застосування у 
«хмарному» середовищі мов програмування, наборів бібліотек тощо;  
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4. DaaS (Desktop-as-a-Service) – модель застосування «хмарного» робочого 
стола.  
 З точки зору доступності виділяють три моделі хмарних технологій[4].  
 1. Корпоративна – хмара створюється і контролюється однією організацією. 
Відповідно доступ до ресурсів таких хмар обмежується працівниками установи.  
 2. Загальнодоступна, яка передбачає спільне використання платформ кількома 
організаціями. Управлінням такої хмари, зазвичай, займається зовнішній провайдер, 
наприклад, Amazon EC2 , GoogleApps, Salesforce.  
 3. Гібридна – передбачає поєднання кількох моделей. 
 Сьогодні на ринку представлена велика кількість хмарних платформ, причому є 
загальнодоступні або публічні хмари, такі як Amazon EC2 , GoogleApps, Salesforce, 
Microsoft Office 365, так і відкриті хмарні платформи для розгортання приватних або 
корпоративних хмар, наприклад Cloudstack;  Eucalyptus;  Openstack. Отже при ухваленні 
рішення щодо організації побудови інформаційної інфраструктури на базі хмарних 
технологій потрібно обрати відповідну хмарну платформу та провайдера хмарних 
послуг. Для цього можна застосувати інтегральний критерій оцінювання [5] на базі 
експертних оцінок. Інтегральне оцінювання передбачає формування переліку критеріїв 
порівняння. Далі кожен з критеріїв оцінюється за 10-бальною шкалою. Потім визначають 
коефіцієнт корекції, який визначає важливість кожного з критеріїв порівняння відносно 
інших критеріїв. Наступним кроком є розрахунок середньої інтегральної оцінки. 

В якості критеріїв доцільно використовувати: вартість, функціональну повноту, 
безпеку, масштабованість, ефективність, надійність, доступність, ліцензування, супровід.  

Далі відбувається нормування параметрів та розраховується цільова функція, яка 
може приймати наступний вигляд: 

31 2
1 2 3

10 20 30 0

P PP P
...  

P P P P
n

CP n
n

E k k k k max       (1) 

де: nk – коефіцієнт корекції критерію, Р1, Р2, Р3 - оцінка критерію, Р10, Р20, Р30,  Рn0,  - 

максимальна оцінка для критерію. 
 Очевидно, що для перелік критеріїв може змінюватися в залежності від вихідних 
організаційних умов задачі проектування інформаційної інфраструктури та вимог 
користувача, тому формулу (1) можна доповнити коефіцієнтом вибору ,  x [0,1]ix   , 0 – 

якщо критерій не береться до уваги, 1 – в іншому випадку. Тоді (1) можна записати як    
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 В роботі проаналізовано можливість організації інформаційної інфраструктури на 
базі хмарних технологій. Визначено особливості хмарних технологій та розглянуто 
алгоритм вибору оптимальної платформи хмарних послуг для побудови інформаційної 
інфраструктури.  
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СТИСНЕННЯ ЦІЛИХ ЧИСЕЛ ЗА ДОПОМОГОЮ ЇХ РОЗКЛАДАННЯ  
У НАТУРАЛЬНИЙ РЯД 

 
Анотація. Представлений метод стиснення цілих натуральних чисел. Будь який 

двійковий код блоку може бути представлений у вигляді цілого числа без знака, заданого 
натуральними числами в діапазоні чисел від одиниці до значення вихідного цілого числа. 
Якщо видалити з серії натуральних чисел всі числа, кратні двом, натуральне число буде 
стиснуто двічі. На кожному етапі стиснення одночасно створюється двійкова 
сигнальна послідовність, кожний біт якого відповідає одному етапу стиснення 
вихідного цілого числа. Ця послідовність дозволяє відновити стислий число в його 
первісному вигляді. 

 
Метою кодування є створення джерел компактного, стислого опису цифрової 

інформації, цю техніку також прийнято називати стисканням цифрових даних. 
Ідея стиснення інформації дуже природна, вона проявляється і в звичайній мові у 

вигляді різних скорочень. Головна причина використання стиснення даних у 
комунікаціях полягає в бажанні передавати або зберігати інформацію з найбільшою 
ефективністю. 

У результаті проведених досліджень [5] було встановлене декілька алгоритмів 
стиснення та відновлення цілих чисел. 

Стиснення цілих чисел з метою зменшення їх бітової величини у зв'язку з 
переходом в останні роки телебачення і радіомовлення на цифрові технології, одержало 
велике поширення. 

Зокрема, у стандартах стиснення відео та аудіо цифрового контенту для ефірного, 
супутникового і кабельного телебачення стиснення проводиться за трьома напрямами: 
просторове, часове і частотне стиснення, яке найбільш збігається за принципами зі 
стисненням цілих чисел «виколюванням» чисел, які створюють натуральний ряд. Однак, 
частотне стиснення базується на попередньому знанні ймовірностей кодових слів 
цифрового контенту, які повинні бути відомі одержувачу інформації і, крім того, мають 
обмежений вимогами префікса набір кодових слів. Метод кодування «виколотими» 
кодами позбавлений цих недоліків. Його особливістю є те, що паралельно з 
«виколюванням» відповідного цілого числа з натурального рядка на кожному етапі 
стиснення, доводиться одним бітом доповнювати сигнальну послідовність, створення 
якої є необхідним для правильного відновлення вихідного цілого числа.  

Також, якщо розглянути міжнародні стандарти DVB-T, DVB-S і DVB-C, 
відповідно, для ефірного, супутникового і кабельного телебачення, можна стверджувати, 
що стиснення цілих чисел використовується для зменшення цифрового контенту і 
поліпшення якості прийнятого зображення і звуку. [11,12]. 
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Дане дослідження присвячене стисненню цілих чисел шляхом подання іх у виді 
ряду натуральних чисел. 

Вихідним параметром є ціле беззнакове число, яке за величиною більше тридцяти 
трьох, яке можна подати натуральним рядом цілих чисел в інтервалі від одиниці до 
значення цього  числа.  

Припускається, що ціле число, представлене натуральним рядом, може бути 
стиснуте («виколоте») до величини 2...5 одиниць. Цей процес реалізується у кілька 
етапів, один за іншим, і на кожному етапі з натурального ряду видаляється частина 
чисел, які відповідають заздалегідь висунутим вимогам. Не важко помітити, що кількість 
чисел, яка залишилась після «виколювання» значно менше за первісне число, з яким 
проводиться аналогічна операція. Кількість членів натурального ряду, що залишились 
після «виколювання» складають число, яке потім вибудовується у новий натуральний 
ряд. З цим рядом проводяться дії, аналогічні попереднім. 

Якщо на етапі стиснення «виколювати» з ряду попередньо задану послідовність 
цифр, цей ряд буде дорівнювати половині або на одиницю меншим, ніж вихідний. Ряд, 
що залишився представляється цілим числом. І знову видаляють з нього всі парні числа. 
Так продовжується до тих пір, поки залишиться таке ціле число, яке вже неможливо 
стиснути. 

Натуральний ряд в однаковій кількості включає в себе парні і непарні члени, а 
також члени, кратні трьом, п'яти, семи і т. п. Ці властивості натурального ряду 
дозволяють використовувати його для подальшого стискання вихідного цілого числа. 
Найпростіше – це видалити з натурального ряду всі парні або непарні числа, після чого 
підрахувати кількість  решти членів і призначити її стисненим вихідним числом. Ясно, 
що за величиною воно в два  рази буде менше вихідного числа. При необхідності 
отримане нове число можна знову стиснути і цей процес продовжити до тих пір, поки 
натуральний ряд буде складатися з малого за значенням числа. 

Щоб правильно відновити вихідне ціле число, процес стиснення супроводжується 
формуванням двійковій сигнальної послідовності, в якій після чергового кроку стиснення 
заноситься нуль або одиниця в залежності від використовуваного алгоритму стиснення. 
Кінцева сигнальна послідовність представляється чотирьох - п'яти символьним числом, 
коли кількість етапів стиснення не перевищує 16-32. 

Виколювання з натурального ряду членів з різними властивостями спричиняє 
утворення  різних алгоритмів стиснення і відновлення цілих чисел. 

Ефективність стиснення зростає зі збільшенням довжини кодового слова. 
Виколоті коди зручно використовувати разом з циклічними або кільцевими 

кодами. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ  ГРУПОВОЇ ШВИДКОСТІ ВІД ЧАСТОТИ І 
МАТЕРІАЛУ ОПТИЧНОГО ВОЛОКНА 

Анотація. Розглядається розробка методики синтезу моделей залежності 
групової швидкості від декількох параметрів. Задача розв’язується стосовно 
залежності групової швидкості від частоти і концентрації легуючих добавок. В якості 
базової залежності прийнята тричленна формула Селмейера.  

 
 Відомо, що у середовищі світло розповсюджується зі швидкістю, що 

відрізняється від швидкості у вакуумі, а саме: ncV / , де с – швидкість світла у вакуумі; 
n – показник, або коефіцієнт заломлення (КЗ). Така залежність характеризує фазову 
швидкість, але енергія оптичних сигналів розповсюджується з так званою груповою 
швидкістю (ГШ) [1]: 

)()()(),(/)( 


 n
d

d
nnncV grgrgr ,                            (1) 

де )(n ‐ залежність КЗ від частоти  .  
Принципово важливим є те, що ГШ викликає різні групові затримки сигналів у 

широкосмугових ВОСП. Також вона визначає значення коефіцієнта дисперсії групових 
швидкостей [2]: 
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В різних розрахунках в якості моделі залежності КЗ від частоти 
використовується формула Селмейера [3]: 





3

1

2222 )/(1)(
k

kk lAn  ,                                               (2) 

де - kA  безрозмірні коефіцієнти, kl - довжини хвиль атомних резонансів, близьких до 

робочого діапазону 0,6 ... 2,0 мкм. Значення параметрів формули (2) для деяких складів 
матеріалу серцевини ОВ дані в Табл. 1 [3]. 
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Таблиця 1 - Значення коефіцієнтів формули Селмейера для складу SiO2 + GeO2 
Доля 
GeO2 

A1 A2 A3 l1, мкм l2, мкм l3, мкм 

0,031 0,70285540  0,41463070  0,89745400 0,07277230  0,11430850  9,89616100  

0,035 0,70420380  0,41600320  0,90740490  0,05144150  0,12916000  9,89615600  

0,041 0,68671749  0,43481505  0,89656582  0,07267519  0,11514351  10,00239800  

0,058 0,70888760  0,42068030  0,89565510 0,06090530  0,12545140  9,86162000  

0,070 0,68698290  0,44479505  0,79073512  0,07808758  0,11551840  10,43662800  
0,079 0,71368924  0,42548070  0,89642260  0,61716700  0,12708140  9,89616100  
0,135 0,73454395  0,42710828  0,82103399 0,08697693  0,11195191  10,84654000  

 
Розрахунки за формулою (1) виконуються методами чисельного 

диференціювання. Результати розрахунків згідно значень коефіцієнтів Табл. 1 для 
групового КЗ та ГШ дані на Рис. 1 та Рис. 2. 

Рисунок 1  – Залежність групового КЗ від 
частоти та концентрації домішок GeO2 (чим 
вище графік, тим більша концентрація: 0%, 
3,1%, 3,5%, 4,1%, 5,8%, 7,0%, 7,9%, 13,5%) 

Рисунок 1  – Залежність ГШ від частоти та 
концентрації домішок GeO2 (чим вище 

графік, тим менша концентрація: 0%, 3,1%, 
3,5%, 4,1%, 5,8%, 7,0%, 7,9%, 13,5%) 

 
Для певної низки практичних задач залежності у формі (1) недостатньо. 

Наприклад, для формування групи ліній затримки з прецизійним кроком треба мати 
залежність ГШ як від частоти, так і від складу матеріалу серцевини оптичного волокна 
[4]. Відомі графіки залежності КЗ від складу домішок (Рис. 3 [2]), які мають характер 
поліному першого порядку. 

Розрахунки КЗ за даними Табл. 1 для різних концентрацій GeO2 дають дещо іншу 
картину, де залежність від концентрації скоріше моделюється поліномом другого 
порядку. 

Моделювання залежності ),( grV , де    ‐ частка домішки GeO2 виконується в 

три етапи. Перше: за методикою структурної ідентифікації [5] визначається структура та 
значення коефіцієнтів моделі залежності КЗ від параметрів: 
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Рисунок 2  – Залежність КП від концентрації легуючих домішок для довжини хвилі 0,6 мкм 

 
Друге: виконується диференціювання залежності (3) по параметру   і знаходяться 
параметри моделі групового КЗ у формі: 

  m
M

m

I
MImmmgr uuuun  

0
,

2
2,1,0, ...),( .                     (4) 

На даному етапі отримано структуру та значення коефіцієнтів: 

 ),(grn 1,5035E+00 – 6,6031E-05   + 3,2447E-08
2  – 4,6630E-12∙

3 + 

               + (1,2998E-01 + 2,1283E-05   + 7,6240E-09
2  + 1,9426E-12∙

3 )  +              (5) 

               + (–7,0069E-01 + 8,7468E-04   – 3,8480E-07
2  + 6,1189E-11∙

3 )
2 . 

На третьому етапі отримуються значення ),(/),(  grgr ncV  для заданої частоти та 

концентрації домішок. 
Розрахунки у роботі виконано з використанням вільно розповсюджуваного 

програмного забезпечення SciLab. 
Висновки 
1. Використана методика показує, що залежність групового КЗ та ГШ від 

концентрації домішок має не лінійний, а квадратичний характер. 
2. Дану методику можливо використовувати не тільки для аналізу залежностей КЗ 

та ГШ від концентрації саме GeO2, але і для інших речовин. 
3. Дана методика дозволяє суттєво зменшити кількість лабораторних випробувань 

при розробці перспективних оптичних волокон з різними хімічними складами серцевини 
та оболонки. 
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АНАЛІЗ НАВАНТАЖЕННЯ, ЩО СТВОРЮЄТЬСЯ СТІЛЬНИКОМ 
МЕРЕЖІ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ LTE 

 
Анотація. Розглядаються різновиди стільників систем зв’язку, концепція різних 

типів зон обслуговування в сучасних мережах зв’язку. Наведені розрахунки пропускної 
здатності системи LTE по відношенню до одного абонента у разі різних режимів 
роботи (модуляція + канальний код), за умови конфігурації МIMO 2×2 та режиму 
роботи TDD. Оцінене навантаження, що створює стільник на головну станцію мережі, 
за умови, що використовується трисекторна антена і на кожен сектор виділяється 
смуга 20МГц. 

 
Розвиток безпроводового зв'язку супроводиться безперервною зміною технологій, 

в основі яких лежать стандарти стільникового зв'язку GSM і CDMA, а також стандарти 
систем передачі даних IEEE 802. Історично технології безпроводового зв'язку 
розвивалися по двох незалежних напрямах – системи телефонного зв'язку (стільниковий 
зв'язок) і системи передачі даних (Wi-fi, WIMAX). Але останнім часом спостерігається 
явна тенденція до злиття цих функцій. Більш того, об'єм пакетних даних в мережах 
стільникового зв'язку третього покоління (3G) вже перевищує об'єм голосового трафіку, 
що пов'язане з впровадженням технологій HSPA. У свою чергу, сучасні мережі передачі 
інформації обов'язково забезпечують заданий рівень якості послуг(QOS) для різних видів 
трафіку. Реалізується підтримка пріорітезації окремих потоків інформації, причому як на 
мережевому/транспортному рівнях (на рівні TCP/IP), так і на МАС-рівні (стандарти 
IEEE 802.16). Це дозволяє використовувати їх для надання послуг голосового зв'язку, 
передачі мультимедійної інформації і тому подібне. 

Різновиди сот систем зв'язку з рухомими об'єктами 
Географічний район, який покривається однією базовою радіостанцією, 

називається сотою. Іноді для позначення такого району використовують термін комірка. 
Залежно від типу використовуваних приймальної і передавальної антен, сота може бути 
ненаправленої (omnidirectional antenna, omni) або спрямованої (directional antenna). 
Спрямовані антени і стільники також називаються секторними антенами (sector antennas) 
і сотами (sector cells). 

Розмір одного стільника залежить від багатьох факторів: діапазону робочих 
частот системи, вихідної потужності передавача БС і АУ, типу антени БС і висоти її 
розташування, чутливості приймачів, що використовуються в системі і т.д. У сучасних 
системах зв'язку організовуються стільники різних розмірів [1]: 

- гіперстільники супутникових систем зв'язку, розмір яких може становити 
тисячі і навіть десятки тисяч кілометрів; 

- макростільниками (macro cell), іноді звані нормальними (normal cell), з 
радіусом в декілька десятків кілометрів; 

- мікростільники (micro cell) радіусу 100 - 500 метрів, що організовуються, як 
правило, в місцях з інтенсивним телефонним обміном - торгових центрах, центральних 
пішохідних вулицях, вестибюлях готелів і т.д .; 

- пікостільники (pico cell) розміром 10 - 100 метрів систем зв'язку, розгорнутих в 
приміщеннях. 

Концепція різних типів зон обслуговування в сучасних системах мобільного 
зв’язку. Визначаються три зони, що забезпечуються наземним обладнанням: зони 
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всередині будівель, міські, приміські / сільські та одна глобальна зона (global), що 
забезпечується мобільними супутниковими системами MSS (Mobile Satellite Systems) [2]. 

Зона 1: Внутрішня (Indoor) формується з пікостільники (pico cell) і 
використовується для обслуговування великих офісів, житлових комплексах, і т.д. Радіус 
зони обслуговування пікостільники становить кілька десятків метрів - тобто, забезпечені 
маленькі області з високою щільністю користувачів і малої рухливістю - максимальна 
швидкість 10 км / год. Разом з обмеженою рухливістю - високі вимоги до швидкостей 
передачі даних, до 2 Мбіт / с. 

Зона 2: Міська (Urban) складається з мікростільників (micro cell) і 
використовується для обслуговування так званих гарячих точок (hot spot). Це - внутрішні 
міські області,загальні місця, спортивні стадіони, виставка і торгові чесні зали, будівлі 
аеропортів, залізничних станцій і т.д. Радіус зони обслуговування мікростільників 
знаходиться в межах декількох сотень метрів, то є забезпечуються відносно невеликі 
області з високою щільністю користувачів і абоненти з малої або середньої рухливістю. 

Надаються швидкості передачі до 2 Мбіт / с для абонентів з малою рухливістю, 
що мають максимальну швидкість до 10 км / год, і до 480 кбіт / с для абонентів з 
середньою рухливістю, максимально 120 км / год. 

Зона 3: Приміська / сільська (Suburban / rural) утворюється з макростільниками 
(macro cell) і використовується для обслуговування жителів передмість та сільської 
місцевості з досить високою щільністю населення. Радіус зони обслуговування 
макростільниками становить кількох кілометрів - тобто, забезпечена обслуговування 
щодо великих областей із середньою щільністю користувачів і їх середньої (до 120 км / 
год) або високою (до 500 км / год) рухливістю. У відповідності до вимог ITU в такій зоні 
повинні бути забезпечені швидкості передачі до 384 кбіт / с для користувачів із 
середньою рухливістю і до 144 кбіт / с для високою рухливості. 

Зона 4: Глобальна (Global) глобально покриває всі малонаселені, важкодоступні 
області, не покриті зонами третього типу: пустелі, океани, гірські і приполярні області. 
Ці регіони обслуговують мобільні супутникові система MSS. Вони можуть забезпечувати 
покриття для областей, розташовуючись від кілька десятків кілометрів до областям з 
радіусом до декількох тисяч кілометрів. У такій зоні повинна підтримуватися найвища 
швидкість переміщення користувачів, складова 1000 км / год, при швидкостях передачі 
даних до 144 кбіт / с 

Алгоритм розрахунку пропускної здатності стільника. Розрахунки 
провадились за умови, що виділено 3 смуги по 20 МГц. З урахуванням виділеної смуги 
частот обрано частотний план з кількістю ресурсних блоків 100. Одному абоненту 
виділяється від одного до чотирьох ресурсних блоки. При цьому основна смуга складає 
18 МГц, але слід враховувати  передбачені стандартом захисні несійні на краях 
діапазону  за рахунок спадної характеристики спектру сигналу. 

Пропускна здатність, що забезпечується одним ресурсним блоком для одного 
абоненту вираховується за формулою 
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де Ns – число піднесійних; 
Nt – число OFDM-символів; 
Np – число пілотних піднесійних; 
n − рівень модуляції (бітова загрузка символу); 
Rc − швидкість коду; 
∆fs− рознесення між піднесіними; 
I − число інформаційних біт, переданих за одиницю часу (секунду); 
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PER  (packet error rate) – ймовірність помилки передачі пакета (кластера).  
Через те, що використовується система з конфігурацією МIMO 2×2, то ресурсний 

блок, що виділяється одному абоненту ділиться на 2 просторових ресурсних блоки і 
пропускна здатність для одного абоненту у два рази вища за пропускну здатність 
розраховану за формулою (1) [3]. У смузі 20 МГц можна організувати передавання 100 
ресурсних блока, тому пропускну здатність однієї базової станції, можна розрахувати як 
добуток пропускної здатності одного абоненту на кількість ресурсних блоків у заданій 
смузі частот. 

 
Таблиця 1 – Результати розрахунку пропускної здатності систем LTE, за умови 

конфігурації МIMO 2×2 лiнiї вниз. 

Модуляція  n    PER 
SNR, 
dB 

C, кбіт/с 
для одного 
абонента 

C, Мбіт/с 
для смуги 
3х20 МГц 

ФМ−4 1/2 2 7.4 231 69,3 

ФМ−4 3/4 2 8,4 346 103,8 
КАМ−16 1/2 4 19.6 462 138,6 
КАМ−16 3/4 4 23.1 692 207,6 
КАМ−64 2/3 6 27.7 923 276,9 
КАМ−64 3/4 6 

8 34 8 0,01 

29 1038 311,4 
 
Таблиця 2 – Результати розрахунку пропускної здатностi систем LTE, за умови 

конфiгурацiї MIMO 2x2 лiнiї вгору. 

Модуляцiя  n    PER 
C, кбіт/с 

для одного 
абонента 

C, Мбіт/с 
для смуги 
3х20 МГц 

ФМ-2 1/3 2 161 48,348 

КАМ-16 1/3 4 326 97,77 

КАМ-64 1/3 6 

 
1 

28 
 
1 

 
0,01 

489 146,7 

 
Враховуючи структуру кадру [4]: 
48,6% часу передаються абонентські дані в лінії вниз 
40% часу передаються абонентські дані в лінії вгору. 
Враховуючи це, пропускна здатність стільника становитиме: 
Сстiл = Свниз х 0,486 + Свгору х 0,4                                               (2) 
Сстiл  =  325,3 х 0,486 + 615,3 х 0,4 = 404,22 кбіт/с 
С лінії вгору і вниз буде залежати від режиму роботи і структури стільника, який 

може бути від піко-стільника до макро-стільника 
Якщо мова йде про піко-стільник, то в ньому можна забезпечити роботу з 

найбільшою пропускною здатністю на одного абонента. 
Якщо мова йде про макро-стільник, то можливі всі режими роботи від найменьшої 

пропускної здатності до найбільшої 
Прорахуємо мінімально і максимально можливі здатності стільника. Для цього 

обираємо найбільший і найменший коефіцієнт і множимо на кількість блоків, що 
виділені для одного стільника. 

За умовою, що виділено на стільник 3 смуги по 20 МГц, то кількість ресурсних 
блоків становить 100 х 3. 

Смакс = 0,486 х Смаксдлясмуг + Смаксдлясмуг х 0,4                                 (3) 
Смакс  = 0,486 х 489 + 1038 х 0,4 = 652,85 кбіт/с 

 



  230

Смiн  = 0,486 х Смiндлясмуг + Смiндлясмуг х 0,4                                            (4) 
Смiн  = 0,486 х 161 + 231 х 0,4 = 170,65 кбіт/с 

Висновки 
Реальна пропускна здатність буде лежати у межах від 170,65 кбіт/с до 652,85 

кбіт/с. 
Отримана пропускна здатність буде створювати саме таке навантаження на 

головну станцію мережі. Відомості про таке навантаження корисні для розрахунку 
необхідної пропускної здатності транспортної мережі, яка орендується для забезпечення 
передачі сигналу стільника від головної станції та до головної станції. 

 
Література: 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖ 

  
Анотація. Розглядаються типи мереж, можливості підвищення ефективності 

корпоративних мереж, шляхом комплексної оптимізації параметрів мережевих 
протоколів чи вибором необхідного обладнання. Аналізуються характеристики мереж, 
їх переваги та недоліки і доцільність використання. 

  
Корпоративна мережа - це мережа, головним призначенням якої є забезпечення 

функціонування конкретного підприємства, що володіє цією мережею. Користувачами 
корпоративної мережі є тільки співробітники даного підприємства. На відміну від мереж 
операторів зв'язку, корпоративні мережі, в загальному випадку, не роблять послуг іншим 
організаціям або користувачам. 

Залежно від масштабу підприємства, а також від складності та різноманіття 
вирішуваних завдань розрізняють мережі відділу, мережі кампусу і корпоративні мережі 
(термін "корпоративні" в даній класифікації набуває вузьке значення - мережа великого 
підприємства). [1] 

Корпоративні мережі мають наступні переваги: 
 Підвищення ефективності роботи підприємства. 
 Здатність виконувати паралельні обчислення, за рахунок чого може бути 

підвищена    продуктивність і відмовостійкість. 
 Більшу відповідність роздільного характеру деяких прикладних задач. 
 Можливість спільного використання даних і пристроїв, гнучкого розподілу робіт 

по всій системі, модернізації окремих частин мережі. 
 Оперативний доступ до великої корпоративної інформації. Захищеність даних. 
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 Удосконалення комунікацій. Можливість віддалено контролювати всі операції, що 
здійснюються персоналом. 
Недоліки корпоративних мереж: 

 Складність розробки програмного забезпечення розподілених систем 
 Продуктивність та надійність передачі даних мережею, забезпеченням безпеки. 
 Проблеми організації ефективної взаємодії окремих частин розподіленої системи. 

Сюди відносять неполадки в програмному забезпеченні: операційних системах і 
додатках. Програмування принципово відрізняється між розподіленими та 
централізованими системами. Розробка мережевих додатків ускладняється через 
необхідність організувати спільну роботу їх частин, що виконуються на різних 
машинах. Масу клопоту завдає і забезпечення сумісності програмного 
забезпечення, встановленого в вузлах мережі. 

 Проблеми, пов'язані з транспортуванням повідомлень по каналах зв'язку між 
комп'ютерами. Основні завдання тут - забезпечення надійності  і продуктивності 
(щоб не перевищувався час затримки).[2] 
Корпоративні мережі характеризуються: 
- масштабністю - безліч комп'ютерів, сотні серверів, величезні обсяги  даних, 

неймовірна кількість різноманітних додатків; 
- високою гетерогенністю - використання різних типів комп'ютерів, різне 

комунікаційне обладнання, операційних систем і додатків; 
- використанням глобальних зв'язків - мережі філій з'єднуються за допомогою 

телекомунікаційних засобів, в тому числі телефонних каналів, радіоканалів, 
супутникового зв'язку. 

Одна з проблем корпоративних мереж - недостатність канальних ресурсів. 
Підвищити ефективність функціонування такої мережі можна шляхом комплексної 
оптимізації параметрів мережевих протоколів або вибором необхідного 
обладнання. Перший варіант економічно вигідний, але так чи інакше необхідно 
оновлювати компоненти мережі для її розширення і надійності функціонування. 

В якості критерію ефективності функціонування мережі доцільно вибрати 
інформаційну швидкість передачі в каналі зв'язку. Цей параметр характеризує кількість 
інформації, що передається через канал корисної інформації в одиницю часу. Очевидно, 
що інформаційна швидкість в рази менша за пропускну спроможність через присутність 
службової інформації протоколів у блоках передачі даних. Як правило при традиційних 
методах побудови мереж інформаційна швидкість не перевищує 25-30% теоретично 
можливого максимуму. Такі низькі значення обумовлені втратами в каналах зв'язку при 
передачі даних і високою надмірністю, що вноситься службовою інформацією 
інкапсульованих протоколів.[3] 

Підвищити ефективність функціонування корпоративних мереж можна шляхом 
фізичного збільшення доступних ресурсів: заміни існуючих каналів зв'язку на більш 
якісні з більш високою пропускною здатністю, збільшення їх кількості, встановлення 
більш досконалого і високотехнологічного телекомунікаційного обладнання. Такий 
спосіб досить витратний і розрахований на довгострокову перспективу. Інший шлях - 
налаштування використовуваних в мережі протоколів шляхом підбору їх параметрів. Тут 
витрати значно нижче, однак складність полягає в тому, що для підвищення 
ефективності нормально функціонуючої корпоративної мережі зв'язку потрібно не зміна 
одного-двох параметрів якого-небудь одного протоколу, а знаходження оптимального 
поєднання значень великої кількості параметрів всіх працюючих в мережі 
протоколів. Цей процес годину то називають «тонким налаштуванням».[4] 

Висновки: враховуючи побудову корпоративної мережі, а не її модернізацію та 
довгострокову перспективу доцільно  підвищувати ефективність корпоративних мереж 
першим шляхом, а саме фізичним збільшенням доступних ресурсів, тобто вибором 
необхідного сучасного обладнання. 



  232

Література 
1. Корпоративна мережа [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

https://www.stekspb.ru/autsorsing-it-infrastruktury/it-glossary/corporate-network/ 
2. 32-я міжнародна виставка інформаційних та комунікаційних технологій 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.sviaz-expo.ru/ru/ui/17149/ 
3. Побудова корпоративних мереж передачі даних [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: http://www.telesphera.net/blog/corporate-networking.html 
4. Інформаційні мережі та системи [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

https://tsput.ru/res/informat/sist_seti_fmo/lekcii/lekciy-9.html 
 
 
УДК 004.432.2 

Мостіпан М.І. 
ОНАЗ ім. О.С. Попова 

mykhailo.mostipan@protonmail.com 
Науковий керівник  завідувач лабораторії Зайченко В. В. 

 
СПЕКТОГРАМНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ MFCC ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ 

ГОЛОСОВИХ КОМАНД 
 

 Анотація. Розглядаються параметри запису звукових сигналів та також 
алгоритм спектограмного представлення MFCC для ідентифікації голосових команд, що 
надалі надходитимуть у нейронну мережу. Також розкрито один з методів підготовки 
аудіоінформації для розпізнавання. 
 

На сьогоднішній день голосові помічники та пристрої, такі як Amazon Alexa та 
Google Home, стають все більш популярними з кожним роком - вони змінюють наш 
метод покупки, пошуку і взаємодії з іншими пристроями.  

Розпізнавання команд чи мовлення полягає в тому щоб зробити пристрої та 
програмне забезпечення більш зручними для різних користувачів (особливо це 
стосується людей з обмеженими фізичними можливостями та людей похилого віку), що 
дасть змогу ефективно працювати з програмним забезпеченням, чи будь-яким пристроєм. 
Розпізнавання команд чи мовлення, вже сьогодні застосовується в різних інформаційних 
системах таких як: банкінг, системах замовлення продуктів та товарів, системах 
бронювання білетів чи в системі надання інформації [1].  

Тому й по сьогоднішній день реалізація та інтеграція систем розпізнавання є досі 
актуальним питанням вирішення цієї проблеми. 

Але перед тим щоб розпізнати команду чи мовлення спершу потрібно записати 
оцифрований звуковий сигнал. Після чого оцифрований звуковий сигнал потрібно 
обробити та визначити у ньому лиш корисну інформацію. Після проведення 
математичної обробки, вже можливо подавати інформацію на нейрону мережу для 
розпізнавання.   

Використання нейронної мережі обумовлюється тим що вона є найефективнішим 
методом розпізнавання на сьогоднішній день.  

Нейрона мережа використовується у таких системах як: розпізнавання голосу, осіб 
в натовпі, розпізнавання автомобільних номерів, аналіз космічних знімків, моніторингу 
інформаційних потоків, автоматичного введення рукописних платіжних документів і 
податкових декларацій. 
 Для запису звукового сигналу буде служити програмний модуль запису звукових 
сигналів, що написаний на мові високого рівня – Python.  
 Відповідно до теореми Котельникова визначено параметри запису звукового 
сигналу наступні:  
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 квантування – 16 біт; 
 частота дискретизації – 16000 Гц; 
 кількість каналів – 1 (моно звук); 
 кількість секунд для запису – 2 с.  
Оскільки типовий голос дорослого чоловіка має фундаментальну частоту (нижню) від 

85 до 155 Гц, та типової дорослої жінки від 165 до 255 Гц [2], тому при дискретизації 
телефонного сигналу за теоремою Котельникова береться спектр від 0.3 - 3.4 кГц, з 
урахуванням голосу дорослого чоловіка від 85Гц, що дає змогу розпізнати 
співрозмовника по голосу. З цієї причини частота дискретизації за аналоговим-цифровим 
перетворенням обрана частота дорівнює 8 кГц за теоремою Котельникова, і така частота 
використовується в усіх телефонних мережах на нашій планеті.  

Щоб можна було розпізнати запис із телефона чи будь якого іншого пристрою з 
частотою дискретизації у 8000 Гц, взята частота 16000 Гц, що використовується 
подвійною частотою як основа параметру запису звукового сигналу. 

Так 2 секунди вистачає щоб записати одну коротку інформативну команду.   
Також ці параметри дадуть змогу записувати будь-які звукові сигнали, що можуть 

утворюватися не тільки від людини, а й тварини, чи навіть іншої техніки.  
Весь записаний сигнал із заданими параметрами буде зберігатися у формат  

аудіофайла WAV для подальшої обробки, оскільки він не стискується, тому не втрачає 
дані, і завдяки своїй простоті легко з ним працювати. 

В результаті запису звукових сигналів, отримаємо список файлів, в яких записано 
команду «світло» українською мовою, для подальшої обробки, та передачі створених 
спектограм в нейронну мережу для навчання.  

І тепер щоб зробити спектограмне представлення MFCC для ідентифікації 
голосових команд, потрібно обробити записаний звуковий сигнал наступним чином:  

 зробити попередню частотну фільтрацію від 0 до 16 кГц (Pre-Emphasis) для 
збалансування частотного спектру з коефіцієнтом фільтра 0.97, оскільки вищі 
частоти мають менші величини та для покращення співвідношення сигнал-шум 
[3].  

)1()()(  tpxtxty                                                            (1) 
де: y(t) – вихідний сигнал,  
x(t) – вхідний сигнал,  
p – фільтр коефіцієнт,  
x(t-1) – попередній вхідний сигнал; 

 розділити весь сигнал на короткі фрагменти, де довжина фрагмента буде 
становити 25 мс та крок 10 мс. Перекриття або накладання сигналу один на 
одного буде становити 15 мс; 

 застосувати віконну функцію – вікно  Хеммінга: 
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  де:  0  ≤  n ≤  N – 1, N – довжина вікна; 
 застосувати швидке перетворення Фур’є (FFT) та обчислити спектр потужності (3) 

на кожному фреймі. 
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де:  – фреймом сигналу x, N – значення швидкого перетворення Фур’є, яке дорівнює 
512; 

 застосувати трикутні фільтри (банки фільтрів) – 40 фільтрів, за шкалою Мела до 
спектру потужності для вилучення смуг частот. Шкала Мела має на меті 
імітувати нелінійне сприйняття звуком у людини, будучи більш 
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дискримінаційним на нижчих частотах і менш дискримінаційним на більш 
високих частотах [4]; 

 застосувати дискретну косинусу трансформацію (DCT) для декорреляції 
коефіцієнтів банку фільтрів та отримання стислого представлення банків 
фільтрів [4]. Для розпізнавання голосових команд, отримані кепстральні 
коефіцієнти будуть зберігатися з 2 до 20, а решта відкидаються. Тому 
максимальний кепстральний коефіцієнт буде дорівнювати 20; 

 застосувати середню нормалізацію для збалансування спектра та покращення 
співвідношення сигнал-шум, для цього віднімемо середнє значення кожного 
коефіцієнта від усіх фреймів.  

В результаті обробки записаних звукових сигналів з допомогою написаної  на мові 
Python програми, за вище зазначеним алгоритмом, отримаємо наступне спектограмне 
представлення MFCC , що зображене на рис. 1.  

 

 
 

Рисунок 1 – Спектограмне представлення набору звукових команд «світло» 
 

Дані збережені у вигляді зображення або спектограми,  де кількість пікселів у 
ширину - це довжина запису сигналу, кількість пікселів у висоту – кількість 
кепстральних коефіцієнтів або частота, та яскравість пікселя – інтенсивність звуку, 
дивитись на рис. 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Спектограмне представлення звукова команди «світло» 
 

Висновок. Використання  спектограмного представлення MFCC дозволяє 
вилучати функції, ідентифікаційні компоненти аудіосигналу, котрі корисні для 
ідентифікації мовного вмісту та відкидати все інше, що може нести інформацію як: 
фоновий шум та емоції. Застсовано Мел частотні кепстральні коефіціенти (MFCC)  є 
функцією, що широко використовується для автоматичного розпізнавання мови.  

Було зроблено аналіз формул: попередньої частотної фільтрації, вікна Хеммінга, 
швидкого перетворення Фур’є та трикутні фільтри, що дають змогу обробити записаний 
звуковий сигнал та створити спектограми записаних звукових сигналів, що надалі будуть 
передаватися в нейрону мережу як числовий тип даних для подальшого навчання та 
розпізнавання нейронною мережею.  

Визначено алгоритм створення спектограмного представлення MFCC, для 
ідентифікації голосових команд.   

 
Література 
1. Xuedong H. Spoken language processing: a guide of theory, algorithm, and system 

development. / H. Xuedong, A. Alex, H. Hsiao-wuen. – Upper Saddle River, New  
Jersey: Prentice Hall PTR, 2001. – 931 с. 
2. Voice frequency [Електронний ресурс]. – 14. – Режим доступу до ресурсу: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Voice_frequency. 
3. Johnson K. Acoustic and Auditory Phonetics / Keith Johnson.. – 256 с. 



  235

4. Haytham F. Speech Processing for Machine Learning: Filter banks, Mel-Frequency 
Cepstral Coefficients (MFCCs) and What's In-Between [Електронний ресурс] / Fayek 
Haytham – Режим доступу до ресурсу: https://haythamfayek.com/2016/04/21/speech-
processing-for-machine-learning.html. 
 
 
УДК 004.89 

 Нежурьов В.Є. 
ОНАЗ ім. О.С. Попова, 

valeriy.nezhuriov@gmail.com 
Науковий керівник –  к.т.н., доц. Єгошина Г.А. 

 
РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ МОДУЛЯ ПІДГОТОВКИ IT-ПЕРСОНАЛУ  

НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ DATA MINING 
 
Анотація. В роботі проведено аналіз тенденцій застосування засобів Data 

Mining в сучасних системах онлайн-навчання. Запропоновано архітектуру сервісу, що на 
базі технологій Data Mining забезпечує вивчення різних мов програмування та технологій 
розробки програмних продуктів. 
 

Сьогодні розвиток систем електронного навчання та впровадження цифрових 
технологій в традиційний освітній процес призводить до появи великих інформаційних 
масивів даних, дослідження яких доцільно проводити за допомогою засобів та технологій 
Data Mining. Дана тенденція пов’язана з активним використанням в електронному 
навчанні різних технологій збору даних та зі значною кількістю електронних освітніх 
середовищ, в тому числі і безкоштовних [1, 2]. Тобто, для вирішення сучасних задач, що 
виникають у галузі e-learning, необхідно залучати методи інтелектуального аналізу даних 
та технології їх реалізації. 

Також важливою складовою частиною сучасного навчання є його реалізація за 
допомогою використання інформаційних технологій, а саме систем управління 
навчанням (з англ. Learning Managment System, LMS), які створені для розроблення, 
управління та поширення навчальних матеріалів онлайн із забезпеченням спільного 
доступу багатьох користувачів.  

Модуль підготовки IT-персоналу на основі технології Data Mining PorgHub 
розроблено для вирішення проблеми підвищення кваліфікації фахівців в області IT індустрії. 
Використання технологій Data Mining дозволяє вдосконалити методи оброки освітніх даних, 
які часто мають декілька рівнів ієрархії семантичного контенту, таким чином, щоб краще 
зрозуміти, як навчаються користувачі, та зробити даний процес більш ефективним. 

Перша частина модулю PorgHub базується на перевірці знань, друга - надає можливість 
навчання, де кожен користувач, може вибрати напрямок під контролем LMS. LMS побудована 
на основі навчальних матеріалів (статті, відео, туторіали і т.інш.) і компонентів для тестування, 
за допомогою яких відбувається процес перевірки засвоєння матеріалу. 

Завдяки методам Data Mining [3]  ми досліджуємо процес проходження 
навчального контенту і поведінку користувачів на сайті. Тим самим ми оцінюємо 
користувачів за допомогою спеціальної системи оцінювання наступним чином: кожне 
проходження на сайті оцінюється балами. Проходити тестування кожен користувач може 
необмежену кількість разів. Це означає, що користувач, який пройшов кілька разів тести, 
більш підготовлений, ніж новий користувач. У зв’язку з цим система оцінює 
підготовленого користувача більш строго. Наприклад, пройшовши тест перший раз вірно 
на 8 питань з 15, користувач отримає 10 балів. В наступному проходженні набравши таку 
ж кількість вірних відповідей, користувач отримає 5 балів, замість 10, так як він не 
засвоїв з минулого проходження знання, а запропонована система стимулює 



  236

покращувати свої знання за допомогою навчальних матеріалів на сайті для кращого 
проходження тестування. 

Також за допомогою алгоритмів інтелектуального аналізу ми робимо «розумну» 
вибірку користувачів і визначаємо їх рівень знань та умінь.  Ці дані допомагають нашим 
клієнтам вибирати зі списку кращих фахівців або тих, хто має відповідний рівень певної 
кваліфікації. Вибірка визначає певне місце в рейтингу для кожного виду тестування. 

Кожен користувач може проходити тестування з різних мов програмування та 
технологій розробки, при цьому займаючи різні місця в кожному рейтингу. Ці дані 
виводяться в профілі користувача і це дозволяє краще дізнатися рівень підготовки 
користувача. 

В проекті PorgHub передбачено платний і безкоштовний функціонал. Платним 
користуються рекламодавці і HR- менеджери. Безкоштовним функціоналом 
користуються програмісти, що проходять тестування. HR-менеджер складає особисте 
тестування, для відбору претендентів. Коли тестування готове, HR -менеджер може 
вибрати, кому послати своє тестування з безкоштовних користувачів. Вибір відбувається 
за допомогою рейтингів проходження. Таким чином HR менеджер може вибрати 
найкращих кандидатів для свого тестування. Якщо програміст позитивно пройшов 
тестування, то HR може запропонувати роботу для даного кандидата, що прискорить 
пошук претендентів і на співбесіду потрапляють тільки перевірені програмісти з 
відповідним рівнем. В процесі тестування модуля ProgHub було отримано результати, які 
показали, що компанії можуть заощадити більше 200 робочих годин своїх фахівців, які 
беруть участь в співбесідах.  

ProgHub використовується нашими користувачами вже більше півроку, за цей час 
ми закріпили ряд позицій в пошуковій видачі Google і Яндекс.  

Висновки. 
В процесі розробки проекту ProgHub технології Data Mining надали можливість 

оцінити вплив навчальних стратегій та способів організації навчального контенту, також 
використання методів інтелектуального аналізу дозволяє формувати найбільш підходящу 
вибірку можливих фахівців відповідно до певної кваліфікації, що потрібна роботодавцю.  
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АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ МЕРЕЖ 

 
Анотація. У роботі аналізуються можливості функціонування систем 

моніторингу інформаційних мереж. Зроблено порівняльний аналіз варіантів вибору 
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оптимального проектного рішення для впровадження системи моніторингу 
інформаційної мережі. 
 

Сьогодні захист інформаційних мереж розуміє наявність декількох рівнів захисту, 
які реалізують різні аспекти комплексної системи безпеки. Один з найважливіших рівнів 
системи захисту є моніторинг інформаційних мереж. 

Суть моніторингу інформаційних мереж полягає в зборі необхідної інформації і 
ретельному аналізі. Регулярне проведення моніторингу забезпечує сучасне виявлення 
помилок і, відповідно, їх виправлення в найкоротші терміни [1]. Існуючі системи 
моніторингу умовно можна розділити на системи реалізують пасивний та активний 
моніторинг. Системи моніторингу будуються по архітектурі клієнт-сервер. Взаємодія 
клієнта і сервера здійснюється за допомогою стандартних, або ж власних протоколів, а 
дані передаються через мережі передачі даних[2, 3]. 

Завдяки віртуалізації та хмарної технології отримувати необхідні ресурси для 
нових інфраструктур і додатків сьогодні просто, однак наслідком цього стало 
ускладнення ІТ-середовища. Більш того, сьогодні системи нерідко географічно 
розподілені і можуть покладатися на різні операційні системи, через що ускладнюється 
адміністрування. В результаті знову стала актуальною є задача моніторингу ІТ-
середовищ і додатків. На початковому етапі необхідно організувати моніторинг ІТ-
інфраструктури на рівні обладнання, сервісів і додатків[4]. 

При виборі інструментарію моніторингу інфраструктури потрібно врахувати ряд 
факторів [5]: 

- оцінити відповідність функціонала технічним та бізнес-вимогам; 
- розглянути особливості розгортання та супроводу, щоб підібрати інструмент, 

відповідний ресурсів і рівню компетенції ІТ-фахівців, які обслуговують мережу.  
Також сьогодні компанії переходять від використання локальної версії 

моніторингу до повноцінних систем моніторингу хмарної версії, в кожного з цих 
варіантів є своє переваги та недоліки, які представленні в Таблиці 1.  

 
Таблиця 1 – Переваги та недоліки варіантів впровадження систем моніторингу 

Характеристика Хмарне Локально
1 2 3

Сертифікація SOC 1, тип 1 + + 
Облік та управління витратами + - 
Робоча область "Облік витрат" для мобільного застосування + - 
Управління даними та їх інтеграція + - 
Розширення в залежності від конфігурації + + 
Експорт даних в ваше власне сховище даних + - 
Включення експорту інкрементних оновлень об'єкта даних + + 
Інтеграції даних + - 
Управління документами + + 
Управління фінансами + + 
Довідка + + 
Управління персоналом + - 
Бізнес-аналітика + + 
Електронна звітність (ER), інтеграція з LCS + + 
Електронна звітність: інтеграція з SharePoint, RCS + - 
Інтеграція з PowerBI.com - + 
Робочі області для аналітики + - 
Інтелектуальний бізнес-процес: рекомендації + - 
Служби звітів SQL Server (SSRS) підтримують горизонтальне + - 
Телеметрія переміщена в хмару + - 
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Продовження табл. 1 
Управління запасами + - 
Конфігуровані бізнес-процеси + + 
Локалізації + - 
Мобільний додаток, робочі області та платформа + + 
Інтеграція з Office + + 
Управління організацією + + 
Контроль доступу   
Управління сервісним обслуговуванням + + 
Управління ланцюжком поставок + - 
Управління транспортуванням + + 
Спільна робота з постачальниками + + 
Веб-клієнт + - 
Реєстратор завдань  +  

 

При виборі того чи іншого варіанту системи моніторингу зазвичай 
використовують  критерій ціна/якість з урахуванням мети моніторингу існуючої 
інформаційної інфраструктури. За допомогою цього критерію можна зробити висновок, 
що проаналізувавши характеристики варіантів систем моніторингу, необхідно обрати 
хмарне сховище, оскільки вона більш гнучка та дозволяє мінімілізувати витрати на 
ліцензування та устаткування. 

В роботі проаналізовані можливості функціонування систем моніторингу інформа-
ційних мереж та зроблен аналіз відповідності характеристик до варіантів впровадження 
систем моніторингу, яка суттєво підвищить захищеність системи безпеки мережі.  
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РОЗРОБКА І ДОСЛІДЖЕННЯ АЛГОРИТМІВ ПОВЕДІНКИ АГЕНТІВ  
В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ІГРОВИХ ДОДАТКАХ ЗАСНОВАНИХ НА МЕТОДАХ 

НАВЧАННЯ З ПІДКРІПЛЕННЯМ 
Анотація. У роботі розроблено інтелектуальні агенти, розглянуті алгоритми 

навчання з підкріпленням. З'ясовано що найкращим варіантом буде використання ігрових 
додатків для роботи з агентами, розглянуті основні напрямки алгоритмів. 
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З кожним роком з'являється все більше новин про те, як штучний інтелект 
перевершує людину в різних ігрових змаганнях, наприклад AlphaStar в Starcraft[1], 
AlphaGo, OpenAi Five в Dota2. У всіх випадках використовується навчання з 
підкріпленням. Цей спосіб навчання є одним з популярних і перспективних методів 
машинного навчання для створення автономних агентів. Метод заснований на психології 
поведінки і стосується того, як відбувається навчання за допомогою проб і помилок. 
Існує великий спектр застосування даної технології, починаючи від трейдингов до 
роботехніки. Але використання дорогого обладнання та високих обчислювальних 
потужностей вимагає вкрай великих витрат, не кажучи вже про безпеку. Ігрові програми 
в свою чергу десятиліттями надавали ідеальні умови для тренування та тестування 
продуктивності програмних агентів для систем штучного інтелекту. Тому симуляція є 
оптимальним варіантом для вивчення роботи нейронних мереж. Але щоб навчити агента 
виконувати певні завдання потрібен час і обчислювальна потужність, що в свою чергу 
веде до вибору оптимального алгоритму для збереження ресурсів. Дана робота 
сфокусована на аналізі різних алгоритмів навчання з підкріпленням. 

По суті, підкріплення навчання, в контексті штучного інтелекту, є типом 
динамічного програмування, який навчає алгоритми з використанням системи 
винагороди і покарання. Алгоритм навчання підкріплення, або агент, вчиться, 
взаємодіючи з навколишнім середовищем. Агент отримує винагороду за правильне 
виконання і штрафи за неправильне виконання. Агент вчиться без втручання людини, 
максимізуючи його винагороду і мінімізуючи його штраф.[3] 

Один із прикладів застосування в ігровій сфері це Starcraft. Це найскладніша і 
популярна стратегія в реальному часі, і завдання навчити агента в такому 
багатогранному і хаотичному середовищі є досить непростим. Але в 2019 році програма 
AlphaStar, змогла перемогти професійних гравців з рахунком 10:0.[1] 

Поведінка AlphaStar генерується глибокою нейронною мережею, яка отримує 
вхідні дані з необробленого ігрового інтерфейсу (список юнітів і їх властивості) і 
виводить послідовність інструкцій, що становлять дію в грі. Більш конкретно, 
архітектура нейронної мережі застосовує торс трансформатора до одиниць (аналогічно 
реляційному навчання з глибоким підкріпленням) в поєднанні з глибоким ядром LSTM, 
главою авто-регресивної політики з мережею покажчиків і централізованим базовим 
рівнем значень. Дана просунута модель може допомогти вирішити багато інших проблем 
в дослідженнях в області машинного навчання, які включають довгострокове 
моделювання послідовностей і великі вихідні простору, такі як переклад, мовне 
моделювання та візуальні уявлення.[1] 

У даній роботі середу для роботи з агентом надає ігровий движок Unity. Крім 
візуального середовища розробки, міжплатформеної підтримки і модульної системи 
компонентів, Unity також включає в себе корисні бібліотеки пов'язані з машинним 
навчанням і інтелектуальними агентами. 

Unity - міжплатформене середовище розробки комп'ютерних ігор. Unity дозволяє 
створювати додатки, що працюють під більш ніж 20 різними операційними системами, 
що включають персональні комп'ютери, ігрові консолі, мобільні пристрої, інтернет-
додатки та інші. Випуск Unity відбувся в 2005 році і з того часу йде постійний 
розвиток.[2] 

У роботі проводиться порівняльний аналіз двох основних напрямків навчання з 
підкріпленням - алгоритм на основі моделі і алгоритм без моделі. 

Згодом агент починає розуміти, як середовище реагує на його дії, і тому він може 
почати оцінювати оптимальну політику. Таким чином, в задачі навчання з підкріпленням 
агент оцінює оптимальну політику поведінки в невідомому (або частково відомому) 
середовищі, взаємодіючи з ним (використовуючи метод проб і помилок).[3] 

У цьому контексті алгоритм на основі моделі - це алгоритм, який використовує 
функцію переходу (і функцію винагороди) для оцінки оптимальної політики. Агент може 
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мати доступ тільки до наближення функції переходу і функцій винагороди, які можуть 
бути вивчені агентом, коли він взаємодіє із середовищем, або можуть бути передані 
агенту (наприклад, іншим агентом). Загалом, в алгоритмі на основі моделі агент може 
потенційно прогнозувати динаміку середовища (під час або після фази навчання), 
оскільки у нього є оцінка функції переходу (і функції винагороди). Однак функції 
переходу і винагороди, які агент використовує для поліпшення своєї оцінки оптимальної 
політики, можуть бути лише наближеннями до «істинним» функцій. Отже, оптимальна 
політика ніколи не може бути знайдена (через цих наближень). Найпоширенішими  
алгоритмами є Learn the Model та Given the Model. 

Алгоритм без моделі - це алгоритм, який оцінює оптимальну політику без 
використання або оцінки динаміки (функції переходу і винагороди) середовища. На 
практиці алгоритм без моделі оцінює «функцію вартості» або «політику» безпосередньо з 
досвіду (тобто взаємодії між агентом і середовищем), не використовуючи ні функцію 
переходу, ні функцію винагороди. Функція значення може розглядатися як функція, яка 
оцінює стан (або дії, що робляться в стані) для всіх станів. З цієї функції значення може 
бути отримана політика. Найпоширенішими  алгоритмами є Q-Learning та Policy 
Optimization. 

На практиці один із способів провести відмінність між алгоритмами на основі 
моделі або без моделі - це оглянути алгоритми і подивитися, чи використовують вони 
функцію переходу або винагороди. 

Метою даної роботи є застосування і аналіз алгоритмів, заснованих на моделі і без 
моделі. Створення нейронної мережі (чи інтелектуального агента) і середовища для її 
тренування, а також виявлення кращої стратегії з двох напрямків. Основною ідеєю 
роботи є довести застосовність тих чи інших підходів розробки в певному діапазоні 
завдань і оптимізувати ці процеси. 

Висновки. На підставі аналізу предметної області обрані методи навчання 
агентів, які дозволять натренувати нейроні мережі та вирішити поставлену мету в 
симульованому середовищі. В подальшому результати будуть порівняні за допомогою 
ігрового рушія Unity, що дозволить обрати кращий алгоритм в залежності від сцен, 
постановлених сценаріїв, якості виконаної задачі та функціоналу гри.  
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relevant info for users by utilizing personalization algorithms and processing user profiles 
data. This will not only solve the push-notifications irrelevancy problem, but also boost the 
loyalty of users to brand. 

 
Push notifications is a technology that lets you send messages to users, even when the 

user is not actively using our application. 
This technology was firstly introduced in 1990s by PointCast company. Their product 

known, as PointCast Network, used to provide users with news and stocks info. But due to low 
speeds in Internet networks, these push services, that PointCast had offered, weren’t popular 
among users, even though web browser giants, like Netscape and Microsoft with their Netscape 
Navigator and Internet Explorer, have integrated PointCast Network into their web browsers. 
So PointCast Network has been pushed from the market by “pull” services, like RSS at the 
beginning of 2000s. But, as history shows, PointCast were significantly ahead of their time, and 
a widespread adoption of this technology by mobile and web apps was just yet to happen.  

With the further developments of Internet, significant advancements in wireless Internet 
networks and rapid development of mobile and handheld devices users have become much 
more mobile from the very end of 2000s. Users have started to use not only personal computers 
and laptops, but smartphones and tablets as well. Businesses have started to offer various online 
services. And, due to growing competition in market of those services, businesses have started 
to search new ways of not only enhancing the user experience, but also boost loyalty of users to 
them.  
 So the time for push notifications had come. This technology is widely popular in 
mobile and web apps. Instant messaging services, online shops, news aggregators, online 
cinemas and many other types of services, where push notifications have proved to be effective.  

Basically, the main purpose of push notification is to deliver urgently, or not urgently, 
but in both cases useful information to the user. Arrival of urgent “pushes” can be accompanied 
by sound and vibration (on mobile devices) to notify the user, that a notification has arrived.  

Push notifications are a great way to make your brand’s voice heard. This powerful 
messaging channel allows brands to reach any customer, any time with effective, eye-catching 
messages across a wide variety of devices, making it easier to build an enduring customer/brand 
relationship. In theory, at least.  

On practice it’s very easy to misuse push notifications in a such way, that will annoy the 
users. There are different reasons, why users decide to opt-out push notifications. But the two 
main reasons are push notifications irrelevancy and when they are sent in large numbers to a 
single user. Analytics collected by AppBoy web portal prove this. 

 

 
Figure 1 –Why users opted out of push notifications?. 

 
Irrelevancy makes “pushes” not interesting for users, makes them looking like email 

spam. And sending push notifications too frequently makes them too distractive for user. This 
can make them not only to opt-out push notifications, but also to stop using the mobile or web 
app, which sends intrusive “pushes”.  
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 There are two coefficients, that can characterize push notification campaign in terms of 
relevance – conversion rate (CR) and click through rate (CTR).  
 CR is a ratio between number of users, who have performed targeted actions after 
clicking on push notification, and overall amount of users of web service, who have received 
this push notification. Under “targeted actions” of user we mean buying something, signing up, 
subscription to something, proceeding through ad banner, and whatever, that will generate or 
potentially generate a revenue for owners of web service. CR is represented in percentage form 
and higher value means more efficient push notification campaign. 
 

 
 
 CTR is a ratio between number of users, who have clicked on push notification and 
overall amount of users, who have received this push notification. This coefficient doesn’t take 
targeted actions into account. CTR is represented in percentage form and higher value means 
that push notifications are more “eye-catchy”. 
 

 
 
According to analytics of Admobispy and Localytics web portals, non-relevant push 

notifications produce CR equal to 15% or less and CTR value is usually several times lower, 
than if push notifications were personalized and segmented.  

Here is where personalization and segmentation of clients base comes in handy. Web 
service can collect user’s data, which includes his(er) full name, age, sex, interests, location 
(geopositioning) and user’s behavior within mobile or web app and outside them, if possible, 
and then store and process this data for later usage for personalization tasks and calculation of 
various effectiveness coefficients. 

Of course, user’s privacy needs to be respected, so data can be collected only if user has 
agreed to share his(er) data with web service. Good practices also include allowing the user to 
select, which data (s)he would like to share for personalization purposes.  
 Segmentation of clients base is one of the personalization techniques, that allows to 
divide the users according to some specific property or a number of properties. We can divide 
the users by their age, and create separate push notifications campaigns for young, adult and old 
people. We can divide the users by their geolocation, for presenting them info, product or 
service, that is relevant for their current position. We can create one push notification campaign 
for men and other one for women, and both campaigns take into account psychological features 
of men and women and their interests. 
 We can also segment by: according to previous actions of clients; according to users 
behaviour; highlighting passive clients; rewarding existing users for their loyalty; and more. 
 According to recent researches, usually personalization allows to increase the CR of 
push notifications to 54%, which is a significant improvement over CR equal to 15% or less, 
when no personalization is used. And CTR of push notifications can be increased by several 
times compared to non-personalized push notifications. In addition, personalization reduces 
Unsubscribe Rate too. 

Conclusions. Researches show, that personalization is more necessary, than just a bonus 
addition, for push notifications campaign. As without it pushes are irrelevant in most cases. 
Yes, there are cases, when push notification needs to be broadcasted to every user or to a big 
amount of users, but these use cases of push notifications are not common, for example, this can 
be a service info (request for updating an application). 

Before planning any push notifications campaign, we need to remember, that arrived 
push notification consumes user’s time, so web service should give something useful to him(er) 
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in return. Push notifications need to make user’s life easier, as with them web service can notify 
the user about things useful for him(er) without requiring the user to search this info by his(er) 
own. 
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АНАЛІЗ ВАРІАНТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ БІОМЕТРИЧНОЇ 

ІДЕНТИФІКАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 

Анотація. У роботі аналізуються варіанти впровадження системи біометричної 
ідентифікації. Формалізуються критерії вибору оптимального проектного рішення для 
впровадження системи біометричної ідентифікації.   

 
Захист об’єкту розуміє наявні декількох контурів захисту, які реалізують різні 

аспекти комплексної системи безпеки. Один з найважливіших контурів системи захисту є 
система контролю доступу та ідентифікації користувачів. Сучасні системи ідентифікації 
та контролю доступу покликані вирішувати декілька задач – ідентифікації об’єкту, 
контроль доступу до захищаемого периметру/ресурсу/активу; протидія крадіжкам; 
контроль руху транспорту, облік робочого часу працівників. Під системами ідентифікації 
та контролю доступу розуміють комплекс механічних, електронних та апаратно-
програмних засобів, які забезпечують ідентифікації та контроль доступу визначеного 
кола осіб до захищає мого об’єкту та обмежують доступ усім хто не має відповідних           
прав. [1-3].  

Для ідентифікації системи ідентифікації та контролю доступу використовують 
атрибутні та біометричні ідентифікатори. В якості атрибут них ідентифікаторів можуть 
використовуватися магнітні картки, токени, апаратні USB ключі, тощо. В якості 



  244

біометричних ідентифікаторів використовують унікальні біометричні властивості 
людини – відбитки пальців, характеристики ока  - райдужна оболонка та сітківка; голос, 
геометрія обличчя, тощо [1, 4]. 

Останнім часом системи ідентифікації особи за біометричними параметрами 
набувають ні аби якої популярності.  На ринку представлено широкий спектр рішень від 
різних виробників. Зрозуміло, що при виборі системи біометричної ідентифікації та 
контролю доступу виникає проблеми щодо підбору оптимального варіанту. В роботах [5, 
6] наведено декілька характеристик, за якими можна оцінити ефективність тієї чи іншої 
системи: 

1. Стійкість до підробки – показує наскільки легко обійти систему ідентифікації; 
2. Стійкість до оточуючого середовища – показує стійкість системи до зміни 

умов оточуючого середовища (рівень освітлення, кут нахилу, тощо); 
3. Простота використання – показує наскільки складно користуватися системою; 
4. Швидкість роботи; 
5. Вартість системи. 
Для рішення проблеми вибору оптимальної системи ідентифікації достатньо 

застосувати експертне оцінювання та обрати систему, яка отримає найбільшу оцінку. Але 
разом з питанням вибору системи повстає питання її впровадження. В цілому існує два 
способи впровадження системи ідентифікації та контролю доступу, а саме: 

1. Інтеграція системи ідентифікації та контролю доступу в вже існуючу 
інфраструктуру підприємства; 

2. Розгортання поверх існуючої інфраструктури окремої системи.  
Кожне рішення має свої переваги та недоліки, для вибору оптимального варіанту 

пропонується наступний підхід. Позначимо через Z множину варіантів впровадження 

системи контролю доступу { }, 1, 2iZ z i  . Нехай кожен з варіантів впровадження 

системи біометричної ідентифікації та контролю доступу може бути описана деяким 

вектором характеристик { }, 1, ;  n NiX x i n   . З іншого боку вимоги замовника до 

способу впровадження та розгортання системи також можуть бути представлені у 

вигляді вектору { }, 1, ;  m N, Y XjY y j m    . Очевидно, що характеристики 

способу повинні перевершувати вимоги користувача, тобто повинно виконуватися 
умова: 

 ,  ,  1, , 1, ;  m,n N, Y Xi j i jx y x X y Y i n j m         (1)

Тоді функцію вибору можна записати у вигляді вектору { }, 1,iV v i p  , елементи 

якого приймають значення: 

1,   ,  

0,   ,  
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Таким чином, можна обрати оптимальний спосіб впровадження системи, який 
повністю задовольняв би вимогам замовника. 

Отже, в роботі проаналізовані варіанти організації системи біометричної 
ідентифікації та контролю доступу та формалізовано задачу вибору оптимального 
проектного рішення для впровадження системи біометричної ідентифікації, яка суттєво 
підвищить ефективність комплексної системи безпеки підприємства..  
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ 

ЯКОСТІ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ 
 

Анотація. У даній роботі розглядаються методи підвищення якості роботи 
програмного забезпечення, функцією якого є розпізнавання образів з використанням 
алгоритмів машинного навчання. Проведено порівнянням алгоритмів машинного 
навчання та безпосередньо алгоритмів аналізу растрових зображень, виділено їх 
переваги та недоліки. На базі розглянутих методів та алгоритмів було вирішено 
розробити програмний додаток, який комбінує декілька підходів для аналізу зображень 
та розпізнавання образів з використанням алгоритмів машинного навчання. Для його 
тестування буде використано метод benchmark з перевіркою продуктивності за 
такими критеріями як: час витрачений на навчання, час витрачений на розпізнавання 
образу, точність розпізнавання образів. 

 
Однією з важливих галузей застосування машинного навчання є машинний зір або 

розпізнавання образів. Ця технологія може бути використана наприклад у медицині, для 
розпізнавання хвороб, у аграрній промисловості для аналізу стану врожаю, та також для 
розпізнавання облич та ідентифікації особистості. 

Проблемою даної технології є насамперед велика вірогідність похибки у 
розпізнаванні образів, які можуть не відповідати вже відомим комп’ютеру паттернам. Це 
пов'язано з тим, що  основний принцип базується саме на знайдені та порівнянні патернів 
у зображенні.  

Метою даної магістерської роботи є пошук методів покращення якості 
розпізнавання образів шляхом порівняння вже існуючих алгоритмів та виділення кращих 
з них, що дозволить оптимізувати процес розробки та використання вже існуючих 
рішень. 

Серед основних завдань для реалізації поставленої мети можна виділити: 
 порівняння існуючих підходів у аналізі зображень та виділенні образів; 
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 порівняння алгоритмів машинного навчання для розпізнавання образів; 
 вибір комбінації підходів застосування технологій розпізнавання образів та 

машинного навчання для розробки тестового програмного рішення; 
 створення програмного рішення з демонстрації обраних підходів та тестування 

його методом benchmark з перевіркою продуктивності за такими критеріями як час 
витрачений на навчання, час витрачений на розпізнавання образу, точність розпізнавання 
образів. 

За всю історію існування даної проблеми у інженерії програмного забезпечення 
було створено безліч способів та підходів у аналізі зображень. Більшість з них 
відштовхується від поняття растрового зображення, яке складається з пікселів - 
інформації про колір з певним положенням у двовимірному просторі прямокутного 
масиву зображення [1]. Фундаментальними принципами у аналізі зображень є: 

 аналіз контурів зображених об’єктів; 
 аналіз форм зображених об’єктів; 
 аналіз кольору даних об’єктів. 
В ході даного дослідження були проаналізовані методи розпізнавання образів у 

двовимірних растрових зображеннях, які відбуваються через багатоступеневий аналіз 
зображення та порівняння отриманої інформації з абстрактними наборами критеріїв 
щодо того що людина може бачити у зображеннях [2]. Наприклад; абстрактний 
коричневий прямокутник з зеленим овалом зверху — це скоріше за все, але не напевно 
листове дерево у теплу пору року. Проте так само як і дерево також можуть бути й інші 
об'єкти, наприклад, цукерка, садове приладдя або витвір сучасного мистецтва. 

Розкладення образу на контури відбувається через математичні маніпуляції 
матрицею зображення, через kernel-зображення — це матриця 3х3 яка детермінує 
відношення кожного з пікселів зображення [3]. Ці алгоритми здібні розкласти 
зображення на контури. Через аналіз комбінації контурів відбувається порівняння 
загального контуру об’єкту з шаблонами форм абстрактних об’єктів. Ці алгоритми не 
належать до сфери машинного навчання і мають низьку спроможність до безвідказної 
роботи. Тому їх більш ефективне використання можливе тільки при їх комбінуванні з 
алгоритмами машинного навчання.  

Машинне навчання використовується для задання поведінки програмного 
забезпечення без конкретних правил та імперативів [4]. У розпізнаванні зображень 
машинне навчання використовується для оцінки форми контурів об’єктів з абстрактної 
точки зору, тобто, на що технічно найбільш схожа та або інша форма, на що схожа 
палітра кольорів, та інший перелік критеріїв для кожного конкретного випадку. 

У машинному навчанні виділяють наступні основні програмні алгоритми [5]: 
 лінійна регресія (linear regression); 
 логістична регресія (logistic regression); 
 дискримінантний аналіз (discriminant analysis); 
 дерево ухвалення рішень (decision tree); 
 метод опорних векторів (support vector machine); 
 наївний байєсів класифікатор (naive Bayes); 
 метод k-найближчих сусідів (k-nearest neighbors algorithm); 
 ієрархічна кластеризація (hierarchical clustering); 
 кластеризація методом к-середніх (k-means clustering); 
 кореляційна кластеризація (correlation clustering); 
 марковська мережа (Markov random field); 
 нейронна мережа (neural network); 
 глибинне навчання (deep learning); 
 випадковий ліс (random forest); 
 алгоритми зниження розмірності (dimensionality reduction algorithms); 
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 алгоритми збільшення градієнту (gradient boosting algorithms). 
            Для реалізації поставленої мети було вирішено зосередити свою увагу на 
алгоритмах лінійного дискримінантного аналізу, дереві ухвалення рішень, наївного 
байєсового класифікатора, нейронної мережі та глибинного навчання. Кожен з цих 
алгоритмів має свої переваги:  

 наївний байєсів класифікатор та дерева ухвалення рішень мають найвищу 
точність, але їм не вистачає параметризації тому як вони не відносяться до 
параметричних алгоритмів; 

 лінійний дискримінантний аналіз має ті ж переваги, але на відміну від них є 
параметричним;  

 нейронні мережі та глибинне навчання є високоточними алгоритмами 
контрольованого навчання, які відносяться до регресивних алгоритмів. 
Поєднання таких різноманітних підходів дозволить дослідити за різними критеріями 
розроблюваний додаток на ефективність розпізнавання образів.  

Висновки 
Таким чином, на базі розглянутих вище методів та алгоритмів було вирішено 

розробити програмний додаток, який продемонструє комбіновані підходи використання 
алгоритмів машинного навчання для аналізу зображень та розпізнавання образів на них. 
Він базуватиметься на поєднанні зазначених вище методів машинного навчання та 
розпізнавання образів, та буде реалізований наступним стеком технологій: Python, 
NumPy, TensorFlow. Оптимальність обраних рішень буде проаналізовано шляхом 
тестування розробленого програмного додатку методом benchmark з перевіркою 
продуктивності за такими критеріями як: час витрачений на навчання, час витрачений на 
розпізнавання образу, точність розпізнавання образів. Для цього буде використано мову 
програмування Python з використанням бібліотеки TensorFlow. Такий підхід з 
використання декількох критеріїв оцінки дозволить прийняти більш оптимальне рішення 
щодо підвищення якості роботи програмного забезпечення у сфері машинного зору та 
розпізнаванні образів зокрема. 
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ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ НАДАННЯ МЕРЕЖЕВИХ ПОСЛУГИ 

 
Анотація: В роботі проведено аналіз процесу забезпечення оцінки якості 

надання мережевих послуг, визначено за якими характеристиками оцінюється якість 
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послуг, та проведено порівняльний аналіз дисциплін обслуговування, які застосовуються 
у сучасних мережах. 

Сьогодні відбувається розвиток інформаційних технологій та мереж, користувачі 
генерують нові потреби для задоволення яких розробляються нові мережеві сервіси та 
послуги. Очевидно, що користувачів перш за все цікавить якість цих сервісів, оцінка та 
контроль якості сучасних послуги є актуальною задачею для операторів зв’язку.  

Для оцінки якості послуги, що надаються користувачу мережею, використовують 
різні методики, які дозволяють визначити наскільки параметри наданої послуги 
відповідають заявленим параметрам. Сукупність показників якості послуги повинна 
відображати всі основні аспекти взаємодії користувача як з мережею, що надає послугу, 
так і з самою послугою. При визначенні оцінки якості послуги застосовується два 
визначення [1]: 

1. Якість послуги (Quality of Service-QoS) – об’єктивна оцінка, яка визначає 
ступінь задоволеності користувача послугою. 

2. Якість сприйняття послуги користувачем (Quality of Experience-QoE) - 
загальна оцінка послуги, суб'єктивно виставлена кінцевим користувачем, яка залежить 
від  сприйняття ним усіх складових частин послуги (мережі, терміналу, інфраструктури 
послуги тощо).  Критерії за якими користувач оцінює якість сприйняття послуги наведені 
на рис. 1. 

Доступність 
мережі

Доступність 
послуги

Повноцінність
послуги

Безперервність
послуги

 
Рис. 1 - Критерії якості сприйняття послуги з погляду  користувачів 

 
В рекомендації МСЕ-Т E.800 якість обслуговування QoS визначена як сукупність 

характеристик послуги електрозв'язку, які мають відношення до її можливості 
задовольняти встановлені і передбачувані потреби користувача. Основні параметри, що 
характеризують QoS в мережах IP, відповідно до рекомендації МСЕ-Т Y.1541, 
представлені на рис. 2. 

Сеанс зв'язку складається з трьох фаз - встановлення з'єднання, передачі 
інформації і роз'єднання з'єднання. Рекомендація МСЕ-Т Y.1540 [2] визначає наступні 
параметри, що характеризують доставку IP-пакетів: 

 Затримка доставки пакета IP (IP packet transfer delay, IPTD). Параметр IPTD 
визначається як час доставки пакета між джерелом і одержувачем для всіх пакетів як 
успішно переданих, так і для пакетів, уражених помилками. 

 Варіація затримки пакету IP (IP packet delay variation, IPDV). Варіація 
затримки пакету IP, або джиттер, виявляється в тому, що послідовні пакети прибувають 
до одержувача в нерегулярні моменти часу. 

 Коефіцієнт втрати пакетів IP (IP packet loss ratio, IPLR). Коефіцієнт IPLR 
визначається як відношення сумарного числа втрачених пакетів до загального числа 
прийнятих пакетів в обраному наборі переданих та прийнятих пакетів. 

 Коефіцієнт помилок пакетів IP (IP packet error ratio, IPER). Коефіцієнт IPER 
визначається як сумарне число пакетів, прийнятих з помилками, до суми успішно 
прийнятих пакетів і пакетів, прийнятих з помилками. 

У рекомендації МСЕ-Т Y.1541 [3] визначено базові параметри якості 
функціонування мережі передачі даних і базові класи сервісу (табл. 1). 
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Рисунок 2 – Основні параметри QoS 

 

Таблиця 1 – Технічні норми на показники функціонування мереж передачі даних 

Тип трафіку 
№ Найменування показника 

1 2 3 4 5 

1. 
Середня затримка 
передачі пакету 
інформації, мс 

Не  
більше 

100 

Не 
більше 

400 

Не 
більше 

100 

Не 
більше 

400 

Не  
більше 
1000 

2. 

Відхилення від середнього 
значення затримки 
передачі пакетів 
інформації. мс 

Не 
більше 

50 

Не 
більше 

50 

Не 
потрібно 

Не 
більше 

50 

Не 
потрібно

3. 
Коефіцієнт втрати 
передачі пакетів 
інформації  

Не 
більше 

 

Не 
більше 

 

Не 
більше 

 

Не 
більше 

 

Не 
більше 

 

4. 
Коефіцієнт помилок 
передачі пакетів 
інформації 

Не 
більше 

 

Не 
більше 

 

Не 
більше 

 

Не 
більше 

 

Не 
більше 

 
Де 1 – інтерактивній, 2 – інтерактивний при використанні супутникового зв'язку; 3 – 
сигнальний; 4 – потоковий; 5 – трафік передачі даних за винятком інтерактивного, 
сигнального, потокового трафіку. 

 
Для того забезпечення відповідного рівня якості сервісів застосовуються 

спеціальні набори правил, які називаються дисциплінами обслуговування.  На 
сьогоднішній день найбільш поширеними є наступні дисципліни QoS – модель кращої 
можливості BestEffort, модель інтегрованих сервісів Integrated Service та модель 
диференційованого обслуговування Differentiated Service. 

Модель BestEffort характеризується без виділення окремих класів трафіку і 
використанням всіх доступних ресурсів. У BestEffort вважається, що оптимальним 
рішенням забезпечення якості обслуговування є збільшення пропускної здатності. Однак, 
деякі типи трафіку, такі як голосовий трафік, мають дуже високу чутливість до затримок 
пакетів і варіації швидкості їх проходження. Модель BestEffort навіть за наявності 
великих резервів допускає виникнення перенавантажень в разі різких сплесків трафіку. 
Модель Integrated Service забезпечує наскрізне (End-to-End) якість обслуговування, 
гарантує необхідну пропускну спроможність. Модель IntServ вимагає забезпечення 
гарантованої якості обслуговування для кожного окремого потоку трафіку. Модель 
диференційованого обслуговування забезпечує QoS на основі розподілу ресурсів в ядрі 
мережі і певних класифікаторів та обмежень на кордоні мережі, комбінованих з метою 
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надання необхідних послуг ресурсів. У цій моделі вводиться поділ трафіку по класах, для 
кожного з яких визначається свій рівень QoS. DiffServ є найбільш підходящим 
прикладом «розумного» управління пріоритетом трафіку. 

У табл. 2 наведено порівняльна характеристика дисциплін IntServ та DiffServ. 
 

Таблиця 2 – Порівняльна характеристика забезпечення QoS 

Параметр IntServ DiffServ 

Метод забезпечення QoS Резервування Пріоритезація 

Необхідність використання додаткових протоколів RSVP Немає 

Вимоги до продуктивності маршрутизаторів Високі Низьки 

Ефективність масштабування мережі Невисокі Висока 

Сумісність устаткування різних виробників Средня Висока 

Гарантованість забезпечення якості Висока Средня 

Витрати на реалізацію Високі Низьки 

 
Очевидно, що для забезпечення потрібного рівня якості доцільно застосовувати 

дисципліну диференційного обслуговування DiffServ. 
За результатами дослідження можна зробити висновок, питання забезпечення 

якості обслуговування є актуальним і до сих пір не вирішеним. На даному етапі для 
забезпечення показників якості обслуговування на рівні норм визначених у міжнародних 
рекомендаціях найбільш доцільним є застосування дисципліни диференційного 
обслуговування. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ СИСТЕМ 
ПЕРЕДАЧІ  

Анотація.  В роботі розглянуто індуковане нелінійне обертання поляризації в 
HNLF, а також затримки на основі перетворення за допомогою простої лінійної оптики 
для забезпечення передачі інформації з різними довжиною хвилі, поляризацією, фазовим 
фронтом, для форматів модуляції (OOK, DPSK, DQPSK). 
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Оптична обробка сигналу є методикою яка дозволяє швидко керувати сигналом в 
оптичній області, що дозволяє уникнути громіздких оптико-електричних та оптичних 
перетворень [1]. Типові операції з обробки оптичного сигналу розглянуто в [2, 3].  

 Однак формати модуляції високого рівня, наприклад 16-ти позиційна квадратурна 
амплітудна модуляція (КАМ-16), КАМ-32 та інші, мають знижену захищеність від 
впливу завад [4]. 

Розглянуто принцип генерації несівного променя орбітального імпульсу кута з 
гвинтовим фазовим фронтом, відновлення променя, що переносить інформацію з 
плоским фазовим фронтом, розподіл несівних променів орбітального імпульсу кута 
разом з поляризацією. 

Висновки. Для значного збільшення пропускної спроможності волоконно-
оптичних мереж доцільно застосувати новий тип оптичного волокна, який може 
переносити скручені вихрові промені світла на великі відстані. Дане оптичне волокно та 
пов'язані з ними технології кодування та декодування дозволяють передавати дані, 
використовуючи світлові стани орбітального імпульсу. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕРЕЖІ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ 
СПОСОБОМ ОПТИМІЗАЦІЇ ЇЇ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ  

 
Анотація. У роботі аналізується імплементація хмарних технологій в 

інфраструктуру підприємств. Проведено аналіз можливостей застосування хмарних 
сервісів на підприємствах в якості альтернативного способу створення інформаційної 
інфраструктури, досліджено існуючі моделі хмарних сервісів та запропоновано підхід 
щодо вибору оптимальної моделі хмарного сервісу. 

 
Впровадження інформаційних систем та мереж підвищує гнучкість, мобільність і 

ефективність системи управління організацією. Однак, створення та управління власною 
ІТ-інфраструктурою призводить до значних витрат, особливо це стосується підприємств 
малого і середнього сегмента. У зв'язку з цим, було запропоновано альтернативну 
віртуальну форму ІТ-інфраструктури – хмарні технології. Хмарні технології являють 
собою модель повсюдного та зручного мережевого доступу до загального пулу 
обчислювальних ресурсів, які динамічно конфігуруються (сервери, застосування, мережі, 
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системи зберігання та сервіси) та можуть бути швидко надані і звільнені з мінімальними 
зусиллями [1]. 

Підприємство може розглядати застосування хмарних інформаційних технологій з 
точки зору наступних переваг: 

1. Економічна ефективність інформаційних систем. При використанні хмарного 
сервісу відпадає необхідність капітального інвестування в ІТ-інфраструктуру, що 
включає в себе побудову центрів обробки даних, придбання мережевого і серверного 
устаткування, апаратної частини і програмних рішень. 

2. Висока якість обслуговування ІТ-інфраструктури. 
3. Висока доступність ІТ-сервісів. Хмарні сервіси доступні протягом 99,5% часу, а 

деякі провайдери гарантують доступність на рівні 99,9%. При 99,9% доступності, 
сумарний незапланований простій систем не може перевищувати 48 години і 35 хвилин 
на рік. Доступ до інформації, що зберігається в хмарній інформаційній системі, може 
отримати кожен, хто має комп'ютер, планшет, будь-який мобільний пристрій та 
підключений до мережі Інтернет. 

4. Висока технологічність і еластичність ІС. При використанні хмарних обчислень 
забезпечується абсолютна еластичність (підлаштування) потужностей для зберігання, 
аналізу і обробки даних що надаються під потреби підприємства.   

Основними ризиками, пов'язаним з використанням хмарних технологій, прийнято 
вважати безпеку корпоративних даних та залежність від доступу в мережу Інтернет. 

На даний момент розрізняють три основні моделі хмарних сервісів (рис. 1) [2]:  
1. Інфраструктура як сервіс (Infrastructure as a Service або IaaS).  
2. Платформа як сервіс (Platform as a Service або PaaS).  
3. Програмне забезпечення як сервіс (Software as a Service або SaaS). 
Підчас ухвалення рішення щодо переходу на хмарну платформу, потрібно чітко 

визначити які переваги та недоліки властиві цім моделям. Оцінимо, які переваги, 
недоліки або обмеження застосування мають зазначені моделі хмарних сервісів (табл. 1). 
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Рисунок 1 – Базові моделі хмарних сервісів 
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Таблиця 1 – Переваги, недоліки та обмеження хмарних сервісів 
Тип 
сервісу 

Об’єкт 
заміщення 

Опис  Переваги Недоліки Обмеження 

IaaS Інфраструк-
туру як 
актив 

Не залежить від 
платформи; 
знижуються 
витрати на ІТ- 
інфраструктуру, 
автоматичне 
масштабування, 
сплата за 
фактом 
використання 

Суттєве зни-
ження витрат 
на ІТ-інфра-
структуру, 
зниження ри-
зику втратити 
інвестиції, 
плавне 
автоматичне 
масштабування

Потребує но-
вої політики 
безпеки, ста-
лого доступу 
до Інтернету 
залежність від 
постачальника 
сервісу 

Витрати на 
впроваджен-
ня переви-
щують 
витрати на 
існуючу 
інфраструк- 
туру 

PaaS Ліцензії, 
дозволи як 
актив 

Використовує 
ресурси хмари, 
реалізує методи 
динамічного 
управління 
проектами  

Плавне 
розгортання та 
управління 
версіями 

Потребує 
нової 
політики 
безпеки, 
доступу до 
Інтернету 

Відсутні 

SaaS Програмне 
забезпечення 
як актив 

Договір SLA, 
інтерфейси 
користувачів як 
тонкі клієнти, 
компоненти 
хмари. 

зниження 
витрат на ПО, 
зниження 
ризику 
втратити 
інвестиції. 

Потребує но-
вої політики 
безпеки, 
сталого 
доступу до 
Інтернету 

Відсутні 

 
Дані табл. 1 не надають даних, достатніх для ухвалення рішення щодо 

впровадження хмарних сервісів, тому пропонується додатково застосувати збалансовану 
систему показників (Balanced Scorecard, BSC). BSC було запропоновано Девідом 
Нортоном та Робертом Капланом [3]BSC є якісним підходом до оцінки ефективності як 
IT-інфраструктури в цілому, так і окремого проекту впровадження. Основний упор 
робиться на формалізацію цілей IT-проекту, в прив'язці до бізнес-цілям організації і її 
планам стратегічного розвитку. BSC оцінює і пов'язує наступні показники діяльності 
підприємства в чотирьох аспектах [3, 4]: 

 аспект клієнта - як його оцінюють клієнти, тобто ефективність для бізнесу; 
 внутрішній аспект - які процеси можуть забезпечити підприємству виняткове 

становище, тобто ефективність з технічної точки зору; 
 інноваційний аспект - яким чином можна домогтися подальшого покращення 

стану підприємства; 
 фінансовий аспект - як оцінюють підприємство власники, тобто з фінансової 

точки зору.  
Введемо наступні позначки – Bs - критерій оцінки бізнес ефективності  

(віддзеркалює аспект клієнта та інноваційний аспект); Fs– критерій оцінки фінансової 
ефективності (віддзеркалює фінансовий аспект); Ts– критерій оцінки технічної 
ефективності (віддзеркалює внутрішній та інноваційний аспекти); Ss– критерій оцінки 
інформаційної безпеки (віддзеркалює внутрішній та інноваційний аспект). Тоді, для 
вибору оптимальної моделі хмарного сервісу на підприємства можна ввести коефіцієнт 
ефективності хмарного сервісу Ks, який можна записати у вигляді: 

Ks = bBs* Bs + bFs* Fs + bTs* Ts + bSs* Ss (1)
де bBs, bFs, bTs ,bSs – відповідні коефіцієнти корекції, які дозволяють регулювати ступінь 
важливості кожного з критеріїв стосовно інших.  
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Очевидно, що оптимальним вибором буде рішення, яке отримає найбільше 
значення коефіцієнту Ks.  

Висновок. В роботі проведено аналіз можливостей застосування хмарних сервісів 
на підприємствах в якості альтернативного способу створення інформаційної 
інфраструктури, здійснено порівняльний аналіз існуючих моделей хмарних сервісів та 
запропоновано підхід щодо визначення оптимальної моделі хмарного сервісу. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ГРУПОВОГО СИГНАЛУ ВОСП OTH 

 
Анотація. В роботі проводиться аналіз залежності якості оптичного каналу 

ВОСП від параметрів групового сигналу та функціональних блоків системи передавання. 
Розроблена імітаційна модель каналу ВОСП з хвильовим спектральним ущільненням. 
Отримано результати впливу потужності сигналу передавача та ширини смуги 
оптичного смугового фільтру на Q-фактор. Сформульовано рекомендації щодо вибору 
оптимального значення вказаних параметрів. 

Оптичне волокно залишається єдиним перспективним середовищем поширення, 
використовуваної в системах передачі транспортного рівня мереж NGN і IMS. 
Підвищення ефективності використання його пропускної здатності досягається шляхом 
збільшення ширини спектра частот лінійного сигналу за допомогою технологій 
хвильового спектрального мультиплексування каналів (DWDM/ОТН). Відомо, що в 
оптичне волокно вносить лінійні та нелінійні спотворення сигналу, що зменшує 
відношення сигнал/шум на прийомі [1]. На якість цифрового оптичного каналу також 
впливають і параметри функціональних блоків ВОСП (транспондера, блоків 
мультиплексування/ демультиплексування оптичних сигналів та інше). 

Тому метою даної роботи є оптимізація параметрів групового сигналу волоконно-
оптичних систем передавання оптичної транспортної ієрархії (ОТН) з врахуванням 
спотворень сигналу в середовищі розповсюдження та пристроях ВОСП. 
Для вирішення поставленої задачі був використаний метод імітаційного моделювання. 
Дослідження проводилися за допомогою віртуального лабораторного макету 
чотириканальної канальної ВОСП DWDM/ОТН з модуляцією по інтенсивності в 
кожному каналі та структурною схемою згідно рис. 1. 
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Рисунок 1 – Структурна схема віртуального макета ВОСП DWDM/ОТН 
 
Тракт передачі транспондера (далі передавача) побудований за стандартною схемою 
(рис. 2).  

 
 

Рисунок 2 – Функціональна схема передавача транспондера каналу 1 
 
Значення міжканального інтервалу кf  в даній моделі становить 100 ГГц. 

Генератор псевдовипадкової послідовності (ГПВП) формує послідовність із двійкових 
символів 0 і 1 зі швидкістю 10 Гбіт/с ( тf =10,7 ГГц). Далі вони перетворяться в 

електричний сигнал у формувачі сигналу NRZ і надходять на електричний вхід 
модулятора Маха-Зендера. На його оптичний вхід надходить несуче коливання з виходу 
лазера безперервного випромінювання (ЛБВ). Усі передавачі мають ідентичні схеми та 
відрізняються тільки несучими частотами ЛБВ. Несуча частота каналу n обрана згідно із 
сіткою частот DWDM за рек. МСЕ-Т G.694.1: 
 н к193,1 ( 1)nf f n    , 

де кf  - міжканальний інтервал. 

Блоки пасивного оптичного мультиплексування/демультиплексирования 
PMUX/PDMUX виконують функцію обʼєднання/розподілу індивідуальних сигналів і 
складаються із чотирьох оптичних смугових фільтрів (ОСФ) з однаковою формою 
характеристики загасання. Центральна частота характеристики загасання кожного 
фільтра збігається з несучою частотою нnf  відповідного каналу ВОСП. 

Модель оптичного волокна вносить лінійні спотворення та має стандартні 
параметри загасання ( 0,2   дБ/км) і хроматичну дисперсію ( 01 16,75пс / (нм км)    ). 

Усунення дисперсійних спотворень виконується в блоці компенсації дисперсії (КД) на 
базі волоконної брегівскої решітки FBG, що вносить спотворення 



  256

 ов 01 100 16,75 167 пс/ м5 н .FBGD l         

Оптичний підсилювач (ОП) повністю компенсує загасання ОВ і вносить 
посилення 
 оп ов ов 0, 2 100 20 дБg l      . 

Також оптичний підсилювач є джерелом шумів посиленого спонтанного 
випромінювання (ПСВ), що являє собою адитивний білий гаусів шум з потужністю [2] 
 псв сп2 ( 1)P n G h     Вт, 

де спn – коефіцієнт спонтанної емісії ОП; 

G – коефіцієнт підсилення ОП; 

h  постійна Планка ( 346,626 1 ж0 Д сh   ); 

   центральна частота оптичного сигналу ( 12193,5 10    Гц для   1550 нм); 

  – ширина смуги частот шуму (  = кf  ). 

У приймачі кожного каналу сигнал проходить через PIN фотодіод і ФНЧ Бесселя 
із частотою зрізу ср т0,75f f . 

В даній роботі досліджувався вплив ширини смуги пропускання оптичних 
смугових фільтрів осфf  PMUX/PDMUX та потужності сигналу передавача на 

відношення сигнал/шум сигналу на виході оптичного каналу (Q-фактор). 
Якісні характеристики каналу ВОСП визначаються наступними шумами та 

спотвореннями: 
 міжсимвольною (МСІ) та міжканальною (МКІ) інтерференціями; 
 шумом ПСВ. 

При ширині смуги осфf  від 0 до 20 ГГц, внаслідок сильного обмеження спектра частот 

інформаційного сигналу домінуючим фактором є міжсимвольна інтерференція. 
Подальше збільшення осфf  приводить до зменшення МСІ та збільшенню псвP . 

Максимальна величина смуги ОПФ, при якій ще буде відсутня МКІ, становить  

осф кf f    100 ГГц. Подальше збільшення смуги пропускання ОСФ вище 100 ГГц 

приводить до росту потужності завад МКІ та істотного зменшення відношення 
сигнал/шум каналу ВОСП. Аналіз форми залежності Q-фактора на рис. 3 показує, що для 
5 оптичних секцій оптимальне значення опфf  складає 40 ГГц, а рівень передавання на 

один канал пер 0 дБмр  .  

Підводячи підсумки, можна стверджувати, що поставлене в роботі завдання 
оптимізації параметрів групового сигналу ВОСП ОТН з врахуванням спотворень сигналу 
в середовищі розповсюдження та пристроях ВОСП, виконано. За допомогою розробленої 
імітаційної моделі отримано залежності впливу параметрів ВОСП на її якісні 
характеристики. Сформульовано рекомендації щодо оптимізації відповідних параметрів 
для отримання найбільшого відношення сигнал/шум. 
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Рисунок 3 – Залежність параметрів якості каналу ВОСП від параметрів групового 

сигналу для 5 оптичних секцій 
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ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СУЧАСНИХ СТРУКТУРОВАНИХ 

КАБЕЛЬНИХ СИСТЕМ 
 

Анотація. Робота присвячена аналізу питання розробки структурованої 
кабельної системи, що складає основу інтелектуальної мережі навчального закладу. 
Проведена декомпозиція мережі на стандартні складові елементи та виконана 
розробка кожної з них. Розглянуто питання адміністрування та керування елементами 
розробленої мережі. 

 
Із середини 80-х років іде бурхливий розвиток локальних обчислювальних мереж. 

Вони стають стратегічним ресурсом підприємств, установ і організацій, забезпечуючи 
безпомилкове транспортування інформації різного типу та безперервним потоком. В ролі 
середовища розповсюдження використовується кабельна інфраструктура на базі 
електропровідних та оптичних кабелів. Як правило, на кабельну систему доводиться не 
більш 5% вартості ЛВС, тому слід зробити висновок про необхідність розробки 
структурованої кабельної системи (СКС). СКС будь-якого мережного вузла створюється 
по модульному принципу. В сучасних будівлях окрім трьох капітальних основних 
інженерних систем (енергопостачання, водопостачання, вентиляції) необхідно також 
створювати четверту капітальну системи - кабельну. В сучасному будинку вимагають 
прокладки кабелю наступні системи: телефонна, комп'ютерна, телебачення, пожежної 
сигналізації й пожежогасіння, охоронної сигналізації і спостереження, моніторингу 
кліматичних умов і керування ними, та система контролю доступу персоналу. 
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Тому метою даної роботи є аналіз особливостей побудови сучасних 
структурованих кабельних систем для надання сучасних телекомунікаційних послуг в 
навчальному закладі. 

Структурний підхід, використовуваний зараз більшістю системних інтеграторів, 
полягає в створенні інфраструктури інтелектуальної будівлі на базі СКС. При цьому 
спочатку проектується та будується СКС, а потім на неї замикаються необхідні 
замовникові функціональні системи. Більш раціональним є функціональний підхід. Існує 
список потреб або побажань замовника і основним завданням розроблювача в цьому 
випадку є інтеграція цих систем у єдиний комплекс відповідно до заданої замовника 
моделі. Будівля повинна бути спроектована так, що всі сервіси могли б інтегруватися 
один з одним з мінімальними витратами з погляду фінансів, часу та трудомісткості, а їх 
обслуговування було організоване оптимальним образом. Крім того, процедура змін має 
на увазі також додавання нових сервісів і служб у міру їх виникнення.  

Застосування принципу інтеграції дозволяє одержати істотні технологічні 
переваги: 

 реакція на події, що відбуваються більш оперативна і точна; 
 можливість додавання нових функцій, не доступних у випадку застосування 

автономних систем; 
 опис поточної ситуації повний і дозволяє проводити більш якісний аналіз;  
 значно знижується ризик, пов'язаний з «людським фактором», тобто помилками 

й/або злочинними діями персоналу;  
 процес виконання обов'язків диспетчера систем життєзабезпечення стає більш 

інтелектуальним. 
Таким чином, структурована кабельна система - це настійна потреба 

сьогоднішнього дня. 
Поширення СКС – тенденція, що виявила помітний вплив на практику інсталяцій 

кабельних систем. У СКС входять: концентратори, панелі перемикань, стійки, розетки та 
інші елементи, що дозволяють побудувати єдину мережу, і одержати чітку 
документацію, що спрощує керування, скоротити час простою мережі, а також 
реконфігурування без переробки існуючої проводки і супровід системи. 

Прийняті принципи архітектурної організації структурованих кабельних систем 
визначили їхню універсальність, що відповідає самим вимогливим вимогам. Широка 
номенклатура та висока якість виробів визначили високу популярність СКС. Вони 
використовуються не тільки при розведенні силових електроліній і модернізації 
внутрішньої телефонної мережі, але і при побудові комунікацій систем автоматизації та 
керування технологічним устаткуванням, прокладці ліній охоронно-пожежної 
сигналізації, комп'ютерних мереж і інформаційних систем, включаючи системи 
голосового і відео зв'язку, передачі комп'ютерних даних, охоронного та промислового 
телебачення і т.д. 

Основна мета проведеної роботи – скласти проект структурованої кабельної 
системи для інтелектуальної будівлі навчального закладу. Дана СКС повинна відповідати 
прийнятим міжнародним стандартам (ANSI/TIA/EIA-568-A і ISO/IEC11801), і 
забезпечити передачу всіх видів інформації (дані, голос, відео і т.д.) з урахуванням 
перспектив розвитку сучасних інформаційних технологій. Крім того СКС повинна 
забезпечити інтеграцію та працездатність усіх елементів і систем будівлі. 

Зокрема на базі СКС буде розгорнута комп'ютерна й телефонна мережі, охоронна 
й пожежна сигналізації, системи оповіщення, відеоспостереження, контролю доступу, 
безперебійного живлення. У рамках дипломної роботи планується розглянути реалізацію 
деяких із цих систем. Матеріали, покладені в основу розробки проекту: технічне 
завдання на розміщення робочих місць, а також будівельні плани і відповідні креслення. 

СКС установлюється в будинку баштового типу. Висота поверху становить 3.5 м, 
на всіх поверхах будинку робочі приміщення мають різні розміри. У всіх приміщеннях 
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будинку (крім приміщень цокольного поверху) є підвісна стеля з конкретною висотою 
вільного простору. Стіни приміщень виготовлені зі звичайної цегли і покриті 
штукатуркою. Будівельним проектом передбачений вертикальний технологічний канал 
для прокладки кабелів, що проходить через усі поверхи.  

У ході проектування мною було розглянуто кілька варіантів архітектури 
структурованої кабельної системи, і обраний варіант як оптимальний за вартістю, так і 
найбільш зручний з погляду наступного адміністрування 

Створювана СКС повинна забезпечити функціонування локальної і телефонної 
мережі будинку, тобто на кожному робочому місці монтується інформаційна розетка із 
двома розетковими модулями. Внутрішня мережа телефонізації і внутрішня комп'ютерна 
мережа проектується як єдине ціле, тобто, як частина СКС. Підсистема робочого місця 
складається з необхідної кількості універсальних портів RJ-45 і сполучних кабелів для 
підключення кінцевого устаткування. 

Загальне число робочих місць, визначається з розрахунку 5м2 на одне робоче 
місце, що дає змогу розрахувати кількість робочих місць, універсальних портів RJ-45 та 
телефонних RJ-11. У приміщеннях, у яких розташовуються кабінети керівництва та 
комп'ютерних класах число робочих місць визначалося виходячи з необхідної кількості 
портів, і воно не  завжди збігається з розрахунковим. 

Горизонтальна підсистема забезпечує з'єднання робочих місць із кросовим 
устаткуванням, установленим у стандартній 19" монтажній шафі (головний крос). 
Виконана 4-х парним кабелем  типу "неекрановані кручені пари" категорії 5 зі 
стандартними характеристиками. 

Вертикальна підсистема дозволяє поєднувати в уніфіковану мережу кілька 
поверхів будинку. Допускає застосування мідних кручених пар і волоконно-оптичного 
кабелю. Забезпечує з'єднання пристроїв зв'язку та комутації комп'ютерної мережі. У 
даній роботі вертикальна підсистема зведена до мінімуму. Складається кількох оптичних 
патч-кордів SX, що з'єднує комутатори через порт Gigabit-SX. 

Архітектура централізованого керування розроблена для максимальної простоти 
керування. Забезпечуючи пряме з'єднання всіх робочих місць із кросом у головній 
апаратній, вона дозволяє управляти системою з однієї точки, оптимальної для 
розташування централізованого активного встаткування. Адміністрування в одній точці 
забезпечує найпростіше керування та можливість підключення користувачів, що 
перебувають у різних частинах будівлі безпосередньо до тому самому сегменті мережі. 
Це спрощує керування локальною мережею і знижує трафік на постійно перевантажених 
комутаторах і маршрутизаторах. 

Централізоване адміністрування приводить крім того до зниження грошових 
витрат по трьом причинах. По-перше, воно виключає необхідність у горизонтальному 
кросі, дозволяючи заощадити на пасивному встаткуванні. По-друге, воно дозволяє 
збирати активне встаткування в одному місці, зменшуючи кількість незадіяних портів у 
системі: у такий спосіб знижується вартість активного встаткування. По-третє, ця 
архітектура спрощує експлуатацію мережі, зменшуючи навантаження на обслуговуючий 
персонал. 

У рамках проведеної роботи був складений проект структурованої кабельної 
системи, що відповідає прийнятим міжнародним стандартам (ANSI/TIA/EIA-568-A і 
ISO/IEC11801). Він передбачає забезпечення будівлі стандартними системами зв'язку та 
життєзабезпечення. Для побудови мережі передачі даних у проекті застосовується 
топологія централізованого адміністрування. Реалізована топологія типу «зірка» із 
центром у приміщенні апаратної. Для одержання найбільшої гнучкості використання 
всієї кабельної системи не існує поділу на мережу передачі даних і телефонну. У роботі 
виконані необхідні розрахунки та креслення, специфікація встаткування і матеріалів, 
необхідних для побудови СКС. Крім того дані вимоги по монтажу, рекомендації з 
адміністрування, обслуговування та експлуатації системи. 
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АЛГОРИТМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 
ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ 

 
Анотація. У роботі аналізуються процес модернізації системи управління 

інформаційною безпекою з метою підтримки її в актуальному стані. Пропонується 
алгоритм вибору засобів захисту, здатних підвищити ефективність системи. 

 
 В умовах інформаційного суспільства та глобальної інформатизації будь-якому 
підприємству потрібно мати надійну та ефективну систему управління інформаційною 
безпекою (СУІБ), яка здатна захистити його інформаційні активи. Сфера інформаційної 
безпеки характеризується високим рівнем динаміки, що вимагає постійного контролю 
актуальності СУІБ.  
 Відповідно до рекомендації стандартів [1-3] СУІБ повинна створюватися на базі 
моделі «Плануй-Виконуй-Перевіряй-Дій» («Plan-Do-Check-Act») (рис.1). Складовий 
елемент моделі «Перевіряй» визначає та регламентує процес перевірки актуальності та 
ефективності СУІБ. В загальному випадку рішення про необхідність модернізації СУІБ 
ухвалюється (або не ухвалюється) за результатами аудиту СУІБ. Якщо аудит виявив 
певні недоліки, то на першому етапі визначають множину можливих загроз  

 ( ) ,    1,X х i i n  . Далі формується множина засобів протидії виявленим загрозам 

 ( ) ,    1,Y y j j m  . Наступним кроком є оцінка здатності jy  механізму,   1,jy Y j m   

протидіяти ix  загрозі,    1,  ix X i n  . Оцінка здійснюється за певними критеріями, серед 

яких частіше за все використовують: 
1. Вартість (С) – оцінює кінцеву вартість використання механізму захисту 

(враховується як вартість самого механізму так і витрати на його впровадження в СУІБ); 
2. Функціональність (F) – оцінює ефективність застосування jy  механізму проти 

ix  загрозі; 

3. Швидкість впровадження (V) – оцінює витрати часу необхідного на 
впровадження jy  механізму; 

4. Універсальність (U) – оцінює здатність jy  механізму протидіяти відразу 

множині загроз  ( ) ,    1, ,  U UX x u u t X X   . 

Після оцінки усіх показників, визначається цільова функція, яка записується 
наступним чином 
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де jw  – коефіцієнт корекції, який визначає важливість критеріїв стосовно один одного; 

С0, F0, U0, V0 – коефіцієнти нормування. Коефіцієнти корекції jw визначаються 

експертами на базі методу попарних порівнянь або методу ранжування або методу 
аналізу ієрархій [4, 5].  

Графічна форма алгоритму наведена на рис. 1.  
 

 
 
Висновок. В роботі проаналізовано процес підвищення ефективності системи 

управління інформаційною безпекою. Запропоновано алгоритм, на базі якого можна 
обрати механізми захисту, які дозволять підвищити ефективність СУІБ.  
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Рисунок 1 – Графічна 
форма алгоритму
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МЕРЕЖА ДОСТУПУ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ FTTH 
 
Анотація. Розглядаються сучасні рішення широкосмугової мережі передачі 

даних з використанням оптичного кабелю, і більш детально приділяється увага 
технології FTTH – (Fiber-to-the-home, «оптика до будинку», яка проводить оптичний 
зв'язок прямо до приватного будинку), з аналізом і висновками усіх особливостей при 
монтажі  з урахуванням переваг та недоліків, опис декількох варіацій архітектури 
розгорнутих мереж. 

 
У сучасну еру цифрових технологій все більше і більше зростає інтерес до 

широкосмугових послуг. До них можна віднести розважавальні послуги для користувачів 
(онлайн відео- та аудіо- трансляції, цифрове мовлення, IPTV, онлайн ігри тощо) та 
послуги для бізнесу (відеоконференц-зв'язок та ін.), У зв'язку з цим зростають вимоги до 
смуги пропускання мереж зв'язку, а значить й попит до проектування та розгортання 
мереж з наданням абонентам широкосмугового каналу доступу. Використовувані в даний 
час технології не завжди можуть забезпечити економічно вигідні рішення для 
задоволення зростаючих потреб, тому в хід йдуть волоконно-оптичні системи зв'язку. 

На сьогоднішній день оптичне волокно є одним із найкращих технологій передачі 
інформації та підключення до Мережі. Так, волоконно-оптичні системи зв'язку мають 
ряд переваг перед технологіями зі застосуванням мідного кабелю: 

- висока швидкість передачі даних (від 10 Гбіт/с); 
- надійність середовища (волокна не псуються при взаємодії з вологою, слабким 

електромагнітним впливом і т.д.); 
- висока пропускна здатність оптичного волокна, завдяки чому великі обсяги 

інформації передаються за менщ короткий час; 
- великі відстані, на які можна передавати інформацію через оптоволоконні кабелі 

(до 50 км немає необхідності у встановленні підсилювачів і подібної апаратури); 
- невеликі габарити і невелика маса самого кабелю; 
- пожежобезпечність і стійкість до хімічного впливу. 
Але волоконно-оптичні лінії зв'язку мають і певні недоліки: 
- волокно само по собі досить крихке (тобто при монтажі кабелю треба бути дуже 

обережним, оскільки при сильному вигині волокно може зламатися або можуть 
виникнути мікротріщини); 

- обов'язкова наявність спеціального обладнання для перетворення сигналу; 
- складність ремонту при розриві волокна (у більшість випадків доводиться 

замінювати цілу ділянку); 
Розглянемо одну з технологій широкосмугової мережі з використанням оптичного 

кабелю. 
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Fiber To The X або FTTx  - це збірний термін для різних архітектур та топологій 
доставки оптичних волокон, які класифікуються відповідно до того, де закінчується 
волокно. 

В нашому випадку технологія FTTH – (Fiber-to-the-home, «оптика до будинку») 
технологія, яка проводить оптичний зв'язок прямо до приватного будинку. 

FTTH має високу пропускну смугу і дозволяє досягти високих швидкостей, а 
також дає можливість через один порт користуватися не тільки інтернетом, а й 
телефоном і телебаченням. При цьому, FTTH зберігає Вашу конфіденційність, адже для 
доступу до мережі необхідний пароль, тобто ймовірність несанкціонованого доступу або 
прослуховування майже неможлива. Крім того пам’ятаємо фізичну особливість і 
надісність в тому, що оптичний кабель не іржавіє. FTTH – є найбільш вартісно-
затратними концепціями на сьогодні. Така концепція призначена в першу чергу для 
міського та приміського приватного сектору 

 
 

Рисунок 1 – Типова схема технології FTTH 
 

Переваги мережі FTTH: 
- Забезпечуює велику смугу пропускання (найвищих показник серез усіх варіацій 

FTTx); 
- Підвищена надійність (оптичні кабелі не схильні до корозії в місцях зварювання, 

а кросові порти не окислюються і не реагують на вологість); 
- Це повністю стандартизований і найбільш перспективний варіант; 
- Може  забезпечити масове обслуговування абонентів на відстані до 20 км від 

вузла зв'язку; 
- За рахунок невеликої площі технічних приміщень (необхідних для розміщення 

обладнання), невелике енергоспоживання і суттєве скорочення експлуатаційний витрат 
на технічну підтримку (у порівняні з іншими технологіями) 

Недоліки мережі FTTH: 
- Необхідність тягти волокно до кожного будинку. (незручність при великій 

кількості користувачів); 
- Необхідність приміщення у випадку підключення великої кількості 

користувачів. Так як типовий комутатор в 1U може обслужити 20-24 клієнта, для 
обслуговування хоча б 500 буде потрібно вже повноцінна стійка; 

- Доволі висока вартість монтажу (у порівняні з іншими технологіями). 
При будівництві мережі за технологією FTTH матеріальні витрати на сам 

оптоволоконний кабель складають невелику частину, основна частина припадає на самі 
будівельні роботи (монтаж, прокладка). 

Крім цього життєвий цикл побудованої мережі та самих електронних компенентів 
становить декілька років. Термін служби оптичной розмодільної мережі і самого 
оптоволоконний кабель більш тривалий, приблизно 20-30 років. Тому , зважаючи на 
високу ціну и довговічність, дуже важливо провести правильне і чітке проектування 
перед початком робіт.  
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Архітектури розгорнутих мереж FTTH можна розділити на три основні категорії: 
- «Кільце» Ethernet-комутаторів.  
В основі перших проектів мереж Ethernet FTTH лежала архітектура, при якій 

комутатори, розташовані на цокольних поверхах багатоквартирних будинків, були 
об'єднані в кільце за технологією Gigabit Ethernet. Ця структура забезпечувала прекрасну 
стійкість до різного роду пошкоджень кабелю і була вельми рентабельною, але до її 
недоліків можна було віднести поділ смуги пропускання всередині кожного кільця 
доступу (1 Гбіт/с), що давало в перспективі порівняно невелику пропускну здатність, а 
також викликало труднощі масштабності архітектури. 

- «Зірка» Ethernet-комутаторів. 
Така архітектура передбачає наявність виділених оптоволоконних ліній (зазвичай 

одномодових, одноволоконних ліній з передачею даних Ethernet за технологією 100BX 
або 1000BX) від кожного кінцевого пристрою до точки присутності (point of presence, 
POP), де відбувається їх підключення до комутатора. Кінцеві пристрої можуть 
перебувати в окремих житлових будинках, квартирах або багатоквартирних будинках, на 
цокольних поверхах яких розташовуються комутатори, що доводять лінії по всіх 
квартирах за допомогою відповідної технології передачі. 

- «Дерево» з використанням технологій пасивної мережі PON. 
При використанні архітектури на базі пасивної оптичної мережі PON для 

розгортання мереж FТТx оптоволоконна лінія розподіляється по абонентам за 
допомогою пасивних оптичних розгалужувачів з коефіцієнтом розгалуження до 1:64 або 
навіть 1:128. 

Архітектура FTTH на базі PON зазвичай підтримує протокол Ethernet. У деяких 
випадках використовується додаткова довжина хвилі спадного потоку (downstream), що 
дозволяє надавати традиційні аналогові і цифрові телевізійні послуги користувачам без 
застосування телевізійних приставок з підтримкою IP. 

Висновки. На сьогоднішній день, FTTH повністю стандартизований і найбільш 
перспективний варіант розвитку мереж абонентського доступу з використанням 
волоконно-оптичного кабелю 

З усіх існуючих на сьогоднішній день варіантів FTTx архітектура FTTH 
забезпечує найбільшу смугу пропускання. Також рішення, побудовані на базі 
архітектури FTTH, дозволяють забезпечити масове обслуговування абонентів на відстані 
до 20 км від вузла зв'язку. 

Так як на даний момент багато операторів зв'язку розвивають мережі FTTH на базі 
PON, то окремо можна виділити переваги активних мереж, побудованих за технологією 
Ethernet FTTH, по відношенню до пасивних мереж, а саме практично необмежену 
дискретна смуга пропускання (пряма оптоволоконна лінія може забезпечити практично 
необмежену смугу пропускання), великий радіус дії (до 10 км),  міграція смуги 
пропускання (можна легко збільшити швидкість для одного абонента, не впливаючи на 
роботу інших за рахунок простого перемикання оптоволоконної лінії абонента на інший 
порт комутатора і заміни тільки Ethernet-пристрої в приміщенні абонента). Також, 
оптоволоконна лінія є найбільш захищеною середовищем (на фізичному рівні), особливо 
в порівнянні з загальними передають середовищами. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕЛЕМЕДИЧНОЇ МЕРЕЖІ НАДАННЯ 
ПОСЛУГИ ТЕЛЕМОНІТОРИНГУ 

 
Анотація. В роботі досліджуються особливості побудови телемедичних мереж 

телемоніторингу. Досліджуються питання щодо їх архітектури та пропонується 
модель вибору оптимального технологічного рішення для створення цієї мережі.  

 
Телемедицина - галузь медицини, яка базується на використанні 

телекомунікаційних й інформаційних технологій для надання медичної допомоги й 
послуг у сфері охорони здоров'я. Основними завданнями телемедицини є [1]:  

 забезпечення надання медичної допомоги пацієнту, коли відстань є критичним 
чинником її надання;  

 збереження медичної таємниці та конфіденційності, цілісності медичної 
інформації про стан здоров’я пацієнта;  

 створення єдиного медичного простору;  
 сприяння підвищенню якості допомоги та оптимізації процесів організації та 

управління охороною здоров’я;  
 формування системних підходів до впровадження та розвитку телемедицини в 

системі охорони здоров’я. 
Всесвітня організація з охорони здоров’я виділяє три базові послуги  

телемедицини – телеконсультацію, телемоніторинг та теленавчення [3]. Розвиток 
концепції Інтернет речей (ІоТ) сприяв розвитку та популяризації послуги 
телемоніторингу. Телемоніторинг (телеметрія функціональних показників) - телемедична 
послуга, що представляє собою спостереження, оцінку й прогноз на основі 
біотелеметричної передачі даних пацієнтів у консультативний центр [2-4]. 

Телемоніторинг рекомендується застосовувати у наступних умовах: 
 необхідність тривалого/довічного контролю фізіологічних параметрів даного 

пацієнта; 
 супровід домашнього лікування пацієнтів після операції або з підгострим або 

хронічним перебігом захворювання; 
 контроль несподіваного, але потенційно прогнозованого порушення життєво-

важливих функцій організму в пацієнта з довгостроковою хворобою. 
Телемоніторинг дозволяє: 
 здійснювати раннє виявлення загострень і ускладнень різних захворювань; 
  екстреного реагування в критичних ситуаціях; 
  проведення превентивних заходів; 
  економіко-організаційної оптимізації (розширення числа одночасно 

спостережуваних пацієнтів без втрати якості лікування, незалежність життя). 
Надання телемедичних сервісів здійснюється шляхом підключення пацієнтів та 

лікарів  до телемедицинської мережі, яка дозволяє [1-4]: 
 упорядкувати та систематизувати процес надання медичної допомоги із 

застосуванням телемедицини;  
 забезпечити сумісність інформації та даних при наданні медичної допомоги із 

застосуванням телемедицини;  
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 забезпечити використання медичних інформаційних стандартів у процесі 
надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини;  

 здійснювати контроль якості надання медичної допомоги із застосуванням 
телемедицини. 

 контролювати стан здоров’я пацієнта  в режимі реального часу.  
Сьогодні, відсутні чіткі рекомендації та стандарти щодо створення телемедичних 

мереж. В залежності від того, які послуги будуть надаватися, в яких умовах планується 
робота мережі може змінюватися її структура та принципи реалізації. Так для надання 
послуги телемедицини доцільно застосувати дворівневу централізовану архітектуру 
мережі. (рис. 1). 
 

ТЕЛЕМЕДИЧНА 
МЕРЕЖА

LAN WAN

VPN
INTERNET

... Контролер

Шлюз Шлюз

Медичні датчики
МІС

ТРС лікаря

Рисунок 1 – Телемедична мережа надання послуги з телемоніторингу 
 
Телемедицина мережа телемоніторінгу передбачає збір медичних даних щодо 

поточного стану пацієнта у режимі реального часу. Дані збирають носимими медичні 
датчики (пристрої ІоТ), які мережею надсилають дані лікарю та до центральної бази, де 
вони зберігаються, накопичуються та оброблюються. Мережа розділена на два сегменти 
–   внутрішній LAN (або клієнтський) та зовнішній WAN. Сегмент LAN (внутрішній) 
знаходиться на стороні користувача і включає в себе: 

 медичні датчики; 
 контролер, який здійснює управління датчиками; 
 шлюз, який забезпечую підключення до зовнішнього сегменту мережі. 
Сегмент WAN (зовнішній) знаходиться у медичному закладі  та включає в себе: 
 Шлюз; 
 Медичну інформаційну систему (МІС); 
 Телемедичну робочу станцію (ТРС) лікаря. 
Локальний сегмент за допомогою медичних датчиків (сенсорів) здійснює 

моніторинг показників стану здоров’я пацієнта. Очевидно, що датчики, в більшості 
випадків, повинні бути безпроводовими, що забезпечить більш зручні умови для 
пацієнта. Тому локальний сегмент будується на базі безпроводових технологій сенсорних 
мереж [5]. Датчики передають зібрані данні на контролер. В залежності від реалізації, 
контролер може виконувати низку завдань – обробляє прийняті дані з метою виявлення 
певних закономірностей і відправляє їх мережею Інтернет у медичний заклад, при 
необхідності приймає рішення про подальші дії пацієнта (наприклад надання сигналу про 
необхідність прийом відповідних ліків, термінове повідомлення лікарю тощо). 
Визначення змін у закономірностях показників, що моніторяться дає можливість 
прогнозувати і розпізнавати погіршення стану пацієнта із заданим періодом 
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упередження, протягом якого можуть бути вжити дії, спрямовані на зменшення 
негативних наслідків.  Далі данні поступають на шлюз, який передає їх у WAN сегмент. 
Так як ми передаємо персональні дані про стан здоров’я, то необхідно передбачити 
можливість захисту їх від несанкціонованого доступу та розголошення третім особам. 
Для цього шлюз, в обов’язковому порядку, повинен мати вбудовані функції шифрування 
даних, проводить авторизацію користувача та встановлює захищене VPN з’єднання.  

 Наявність на ринку великої кількості устаткування ставить завдання щодо 
вибору оптимального набору апаратно-програмних компонентів для створення 
телемедичної мережі телемоніторингу. Для рішення цієї задачі можна скористуватися 
наступним підходом – нехай вимоги до мережі представлені у вигляді вектору 

 . Тоді існує певна множина технологічних рішень (сукупності 
апаратно-програмних компонентів здатних реалізувати потрібний нам функціонал) 

mjfF j ,1}{   , де  – певне технологічне рішення. Кожне технологічне рішення  

можна також описати набором характеристик kpvf pj ,1}{  . Очевидно, що доцільно 

обирати таке технологічне рішення, у якого кожна характеристика відповідає або 

перевищує відповідну вимогу , при виконання заданих обмежень. В залежності від 
вихідних умов проектування можна сформувати декілька різних обмежень, але в 
загальному випадку, завжди, існує обмеження щодо вартості проекту. Тоді з 
урахуванням цих міркувань, задачу вибору технологічного рішення можна записати як:  

 
(1)

maxCC
iB   (2)

 
Отже, в роботі запропоновано архітектуру побудови телемедичної мережі надання 

послуг телемоніторингу та запропоновано модель вибору оптимального технологічного 
рішення для створення цієї мережі. 
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РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ 
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

  
Анотація. Розглядається створення ресурсу вивчення іноземної мови для 

впровадження її у навчальний процес. Запропоновано опис створення інформаційно-
освітньої системи, розробленої на базі фреймворку Symfony.  

  
Сьогодні знання іноземної мови є одним з найважливіших факторів для 

отримання прибуткової роботи. За даними HeadHunter Україна на міжнародному 
кадровому порталі публікується близько 30% вакансій з обов’язкової вимогою до 
кандидата володіти англійською мовою. Вакансії сфери IT та телекомунікацій 
найчастіше вимагають знання англійської мови та посідають четверте місце за цим 
показником. Згідно графіку процентний показник іноземномовних вакансій від загальної 
кількості у професійній сфері рівняється 47%. Тобто майже кожна друга вакансія 
потребує англійської [1].  

Проблема полягає в тому, що в переважній більшості існують ресурси вивчення 
англійської мови для дітей шкільного віку або орієнтовані на певні рівні вивчення мови. 
Проте практично відсутні інформаційно-освітні системи для користувачів, які вивчають 
мови з технічним нахилом. Тому було вирішено зайнятися розробкою системи, яка б 
задовольняла вимоги користувачів до вивчення мови на вищому за шкільний рівні. 

Було проаналізовано ресурси для вивчення англійської мови. Після детального 
аналізу проведеного над схожими ресурсами було з’ясовано, що основними перевагами є 
різноманітність вправ, організований розподіл вправ для різних мовних рівнів серед 
користувачів, наявність впровадження ресурсу у шкільну програму. А недоліками – 
відсутність вивчення та використання обраної термінології та платний контент. 

Метою роботи є створення інформаційно-освітньої системи для вивчення 
іноземної мови. У ході дослідження були розглянуті схожі системи, визначені їх 
переваги та недоліки, спроектовано на основі проаналізованих даних потрібний ресурс, 
описано створення системи на базі фреймворку Symfony мовою PHP для розробки 
backend та препроцесором Sass для розробки frontend. Вибір мови програмування 
пояснюється його популярністю та постійним розвитком. PHP входить до списку 
найбільш затребуваних в індустрії IT [2]. 

Рішення поставленої задачі буде виконано за допомогою фреймворку з 
використанням пакетних менеджерів composer та yarn, шаблонізатору twig. Середовищем 
розробки став PHP Storm, адже ця IDE є найзручнішою для розробки з використанням 
Symfony [3]. У системі представлені декілька різновидів матеріалів, а саме: стаття – текст 
іноземною мовою з наданням перекладу нових слів для тренування розуміння тексту, 
опис граматичних правил або ж перелік слів обраної теми для їх засвоєння та вивчення; 
тематичні статті – набір, що складається з відео, аудіо, статті та завдання для виконання у 
коментарях; вправи – перевірка засвоєного матеріалу за попередніми видами матеріалів, 
що полягає у веденні правильного варіанту відповіді у текстове поле та його подальшій 
перевірці системи.  

Висновок. Результатами роботи стала інформаційно-освітня система, що готова до 
впровадження у навчальний процес. За потреби система може бути суттєво змінена та 
доопрацьована завдяки вдалому вибору інструментів для розробки.  
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ  
У СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ  

 
Анотація. В роботі досліджуються особливості процесу побудови системи 

технічного захисту електронних документів у системах електронної комерції та 
електронного урядування. 

 
Розвиток цифрової економіки та систем електронної комерції є одним за 

провідних напрямів розвитку сучасного суспільства. Можливості сучасних 
інформаційних технологій дозволяють трансформувати та переносити звичні нам 
процеси у віртуальний простір, що сприяло розвитку різноманітних інформаційних 
систем, таких як системи електронної комерції, електронного урядування, системи 
автоматизації управління [1]. Однією з форм реалізації системи електронної комерції є  
система електронного урядування. Електронне урядування - форма організації 
державного управління, яка сприяє підвищенню ефективності, відкритості та прозорості 
діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування з використанням 
інформаційно-телекомунікаційних технологій для задоволення потреб громадян [2]. 
Сьогодні виділяють декілька моделей системи електронного урядування (табл. 1.) [3], в 
залежності від того хто бере участь у роботі системи та типу взаємодії між зацікавленими 
сторонами. 

Таблиця 1 – Моделі системи електронного урядування 
Модель E-gov Опис 

G2C/C2G (уряд 
громадянам/громадяни уряду) 

Забезпечують можливість уряду надавати державні 
послуги громадянам та отримання інформації від 
громадян (петиції, громадські ініціативи) 

G2B/B2G (уряд бізнесу/бізнес 
уряду) 

Реалізують можливість закупівлі державою у бізнес-
структур різних типів послуг, а також надає 
можливість уряду надавати бізнесу різні типи 
державних послуг.  

G2G (уряд  уряду) Реалізує взаємодію між урядовими установами різних 
держав у рамках існуючих міжнародних відносин. 

G2N/N2G (уряд некомерційним 
установам / некомерційні 
установі уряду) 

Реалізує взаємодію та комунікації уряду з 
некомерційними установами, такими як громадські 
організації , політичні партії, тощо.  
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В основі всіх цих систем закладений електронний обмін даними, тобто одним з 
ключових елементів системи є електронний документообіг. Зрозуміло, що система 
електронного документообігу повинна мати надійну систему захисту електронних 
документів. Очевидно, процес захисту має комплексний, послідовний характер, який 
містить наступні дії: 

1. Аутентифікація користувача; 
2. Розмежування доступу; 
3. Контроль цілісності документу; 
4. Контроль конфіденційності документу; 
5. Забезпечення легальності (юридичної сили) документу. 
Особливість захисту електронного документу в системах електронної комерції та 

електронного урядування полягає у тому, що потрібно захищати не тільки сам документ 
(як під час його використання у межах системи, так і під час його передачі мережею), а й 
атрибути документу (автор, тип документу, дата, тощо). Важливим є зауваження [4], що 
під електронним документообігом слід розглядати не лише рух документів, а й передачу 
прав на їх використання з цих документів. Виходячи з цього можна зробити висновок, 
що для організації ефективної системи захисту електронного документу потрібно 
використовувати наступні додаткові механізми, такі, яка [5]: 

- кваліфікована електронна печатка - удосконалена електронна печатка, яка 
створюється з використанням засобу кваліфікованої електронної печатки і базується на 
кваліфікованому сертифікаті електронної печатки;; 

- кваліфікований електронний підпис - удосконалений електронний підпис, 
який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і 
базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа. 

- кваліфікований сертифікат відкритого ключа - сертифікат відкритого ключа, 
який видається кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг, 
засвідчувальним центром або центральним засвідчувальним органом і відповідає 
вимогам нормативних актів. 

Основна відмінність кваліфікованого електронного підпису від звичайного 
електронного цифрового підпису полягає в обов’язковій сертифікації як персонального 
ключа, який використовується для підписання документів так і пристрою де буде 
зберігатися ключ. Подвійна сертифікація значно підвищує рівень безпеки системи. 
Використання в системах електронної комерції та особливо електронного урядування, 
кваліфікованого електронного підпису та кваліфікованої електронної печатки  гарантує, 
що кожен користувач має свій особистий ключ (що зберігається в таємниці), який 
використовується для формування підпису (печатки), а також відповідний цьому 
особистому ключу відкритий ключ, відомий решті користувачів і призначений для 
перевірки підпису. Цифровий підпис обчислюється на основі особистого ключа 
відправника інформації й власне інформаційних бітів документу (файлу). Спосіб 
обчислення цифрового підпису гарантує, що знання відкритого ключа не може призвести 
до підробки підпису. 
 Висновок. В роботі розглянуто особливості організації надійної системи захисту 
електронного документу в системах електронної комерції, електронного урядування, 
визначено сучасні тренди у сфері захисту електронних документів. 
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TELEMEDICINE NETWORK DESIGN FEATURES 

 
Abstract. In the paper describe the process of design the telemedicine networks. There is 

showed some problems of the process of design of telemedicine network and gives some 
recommendations how it problems to solve. 

 
Telemedicine is one of the fastest growing areas of medicine. Telemedicine is a complex 

concept that includes the processes of diagnosis, treatment and prevention in the framework of 
modern medical services, which are provided using telecommunications and information 
technology. The history of the development of telemedicine has more than 120 years [1]. 

Today, creating telemedicine networks is an actual task, but it has some problems? Like 
this: 

 Lack of a uniform regulatory framework governing the requirements for 
telemedicine networks. 

 Lack of unified approaches to the development of a technical project for the 
construction of telemedicine networks. 

 Incompatibilities of the designs used for various fragments of the telemedicine 
network. 

To solve these problems, it is necessary create a concept model process of design the 
telemedicine network. In [3], there is proposed model of the design the telemedicine network on 
based the user-centered designs (UCD) approach. Figure 1 gives an overview of this model. 
The model is composed of four phases:  analysis, design, implementation, and evaluation. The 
method phases are further described below.  

The main phase is a design. Design is a complex task, where it has to take to account a 
many different aspects and characteristics. An error in this phase can lead to the failure of the 
entire project. In overall all requirements and characteristics can be showed in a form of logical 
graf (fig. 2) [3], where nodes – are the name of characteristics, graph edges – are set of 
requirements for this characteristics. 

On the base of logical graph of telemedicine design project we can form the diagram of 
actions for design issues (fig 3). 
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Figure 1 – The model process of design the telemedicine network  

 

 
Figure 2 – Logical graph of telemedicine design project 
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Figure 3 – The diagram of actions for design issues 

 
Used the diagram of actions for design issues we can created the telemedicine network 

project that will be corresponded to all requirements for project. 
In this paper there is analysis the features of process design of telemedicine network. 

There are describe the base model of process of design and showed how to how to highlight 
design steps. 
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ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ МІСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ  
 

Анотація. У роботі аналізується необхідність впровадження автоматизованих 
систем управління місцевою транспортною системою, пропонується структурна 
модель такої системи, визначається склад її елементів та які функції вони виконують. 

 
Прагнення людства покращити рівень життя, в умовах сучасного міста, потребує 

розробки нових підходів, один з яких є концепція «Розумне місто». Концепція «Розумне 
місто» передбачає створення комплексної інформаційної системи управління всіма 
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аспектами забезпечення життєдіяльності міста [1]. Сучасне місто має велику кількість 
проблем, але більшість експертів вважають, що найголовнішою проблемою міста є 
ефективне управління транспортною системою, міським транспортом та дорожнім 
трафіком. Некерованість міської транспортної системи суттєво впливає як якість життя 
та безпеку мешканців міста, так і на якість функціонування різних установ та організації 
[2]. Пробки на дорогах – відома проблема усіх мегаполісів світу. Виходом зі складної 
транспортної ситуації може бути впровадження інформаційної системи управління 
міським транспортом, яка дозволить вирішити наступні задачі: створення єдиного 
інформаційного простору; створення ефективних інструментів управління у режимі 
реального часу транспортними потоками міста; прогнозування виникнення позаштатних 
ситуацій (аварії, пробки, тощо) та вчасне попередження їх; уменшення шкідливих 
викидів у повітря (за рахунок зменшення числа пробок). 

Очевидно, що система управління міським трафіком буде мати складну структуру, 
так в [3] пропонується архітектура системи (рис. 1) з чотирьох рівнів – рівня сприйняття 
оточуючого середовища, комунікаційного рівня, рівня серверів МЕС (mobile-edge 
computing) та рівня ядра на базі хмарного сервісу RCCS (remote core cloud server). В [4] 
пропонується трьохшарова архітектура системи (рис. 2), яка містить шар збору даних, 
шар інформаційного забезпечення та шар обробки зберігання та аналізу. 

 

Рівнь серверів 
МЕС.

Рівнь ядра на базі 
хмарного сервісу 

RCCS.

Рівня сприйняття 
оточуючого середовища  

Рисунок 1 – Чотирьох рівнева архітектура системи управління міським 
транспортом 

Шар збору данних

Шар інформаційного 
забезпечення

Шар обробки, зберігання та аналізу

Мережа 
управління 
місцевим 

транспортном

Міська мережева 
інфраструктура

 
Рисунок 2 – Трьохшарова архітектура системи управління міським транспортом 
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Трьохшарова модель є більш збалансованою, але і в тому і в другому випадку до 
уваги не взято необхідність прогнозування розвитку подій у майбутньому, тому 
пропонується реструктурувати відому трьохшарову архітектуру у трьохрівневу з 
додаванням окремої виділеної функції - прогнозування розвитку дорожньої ситуації. Для 
визначення архітектури системи потрібно визначити з яких позицій доцільно розглядати 
об’єкт [5], а саме: 

1. З позицій необхідності прогнозування поведінки транспортних потоків з 
подальшим їх управлінням; 

2. З позиції взаємодії учасників транспортної системи (транспортні засоби, 
елементи транспортної інфраструктури, пасажири) між собою; 

3. З позицій забезпечення інформаційного обміну між учасниками транспортної 
системи – транспортні засоби, транспортна інфраструктура, пасажири та  центру 
управління. 
   Виходячи з цього архітектура системи може представити у вигляді трьох 
взаємозв’язаних рівнів  (рис. 3) – рівень кінцевих пристроїв, транспортний рівень та 
рівень прогнозування та управління. 
 

 
Рисунок 3 – Трьохрівнева архітектура системи управління міським транспортом  

з рівнем прогнозування 
 

Рівень кінцевих пристроїв утворюється сукупністю інтелектуальних мережевих 
пристроїв, таких як «інтелектуальні» камери відеоспостереження, «інтелектуальні» GPS 
датчики, «інтелектуальні» світлофори, «інтелектуальні» зупинки тощо. Рівень кінцевих 
пристроїв забезпечує збір даних щодо транспортної обстановки  та надає можливість 
пасажирам взаємодіяти з системою. 

Транспортний рівень виконує функцію інформаційного обміну між кінцевими 
пристроями і рівнем прогнозування та управління, а також забезпечує інформаційний 
обмін між самими кінцевими пристроями. 

Рівень прогнозування та управління забезпечує збір та аналіз даних щодо поточної 
транспортної обстановки, управління транспортними потоками, прогнозування 
виникнення позаштатних ситуації та попередження їх виникнення. 

Принцип функціонування системи полягає у наступному – елементи рівня 
кінцевих пристроїв збирають дані щодо поточної транспортної обстановки та через 
транспортний рівень передають їх рівню прогнозування та управління, де ці данні 
обробляються. За результатами обробки приймаються певні керуючі дії, а також 
здійснюється зібрані данні використовують для прогнозування розвитку транспортної 
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обстановки. Для прогнозування потрібно визначити так звані тренди (показники на базі 
яких буде здійснюватися прогноз) та відслідковувати їх зміни [6]. Для управління 
транспортною системою можна застосувати два типи прогнозів – оперативний (для 
запобігання позаштатним ситуаціям) та довгостроковий  (для оптимізації роботи системи 
в цілому)  

Висновок: отже, для вирішення транспортних проблем міста потрібно впровадити 
інформаційну систему управління транспортом. У роботі запропоновано трьохрівневу 
архітектуру такої системи, визначено функції рівнів та акцентовано увагу на 
необхідності реалізації функції прогнозування, як необхідного елемента рівня 
управління, яка дозволить виявляти та запобігати виникненню позаштатних ситуації 
(аварій). 
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ВИХІДНІ ПЕРЕДУМОВИ У РОЗРАХУНКУ СТРІЛИ ПРОВИСУ ПОВІТРЯНИХ 
ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ ЛІНІЙ ЗВ’ЯЗКУ 

 
             Анотація. В даній роботі проведені дослідження вихідних передумов у 
розрахунку стріли провису повітряних волоконно-оптичних ліній зв'язку та було 
розраховано питомі навантаження, що діють на ВОК в діапазоні температур -55°С до 
+30°С. 
 

Як відомо [1] механічні зусилля, які діють на волоконно-оптичний кабель (ВОК) і 
опори повітряних ліній (ПЛ) розраховуються, як на навантаження від власної ваги 
кабелю, так і на додаткове навантаження від вітру, ожеледиці і паморозі. Метою 
розрахунку механічної міцності ВОК являється визначення його стріли провису для того, 
щоб при найбільш несприятливих умовах роботи допустимі в певній кліматичній зоні 
навантаження не були перевищені.  
 Для дотримання установлених норм з механічної міцності ПЛ потрібно для опор 
певного типу вибрати висоту опори з урахуванням максимальної стріли провису. При 
розрахунках необхідно обов’язково дотримуватись габаритів лінії, тобто відстані від 
найнижчої точки кабелю до землі, або до верхньої точки наземних предметів. 



  277

 Кабель між двома точками підвісу завжди розташовується за деякою кривою. Так 
як при практично використовуваних відстанях між точками підвісу жорсткістю кабелю 
можна знехтувати, то при розрахунку передбачається, що кабель – це гнучка, рівномірно 
навантажена нить.  [2] При цьому припущенні вважається, що крива, по якій 
розташовується кабель, являється ланцюговою лінією. 

 В практиці довжина прольоту  в багато разів більше стріли провису , тому 
стріла провису с достатньою точністю визначається виразом(1)згідно до [2] за виразами 
таблиці 1: 

,                                                              (1) 

де   – стріла провису, м ;   – довжина прольоту, м; =P/S – маса одного метру кабелю 

з перерізом 1 , тобто питоме навантаження від власної ваги кабелю, кг/м;  – 
напруга в кабелі при певному режимі роботи,  кг/ . 
 Як відмічалося раніше, при експлуатації повітряних ВОЛЗ навантаження на опори 
та ВОК залежать від власної ваги кабелю, кліматичних умов та траси лінії(напору вітру, 
температурного діапазону, ожеледиці та паморозі). 
 Для зручності розрахунків  навантажень кабелів від власної маси кабелю, маси 
льоду при ожеледиці та скорості вітру виражають через так звані питомі навантаження. 
Розрахункові формули, яких приведені в табл.1 Питомим навантаженням ВОК 
називається навантаження, виражене в кілограмах, яке припадає на 1 м довжини кабелю 
в 1  площі його поперечного розрізу. 
 

Таблиця 1. Розрахункові формули для визначення питомого навантаження на ВОК 
від власної ваги кабелю, ваги льоду і напору вітру. 
Умовне позначення 

виду питомого 
навантаження 

Фактор дії навантаження 
 

Формула 

1  власна вага кабелю 1

к

к
1 n

S

P
  

2  вага льоду при ожеледі  

3  власна вага кабелю та вага льоду 
при ожеледі 

 

4  напір вітру за відсутності ожеледі  

5  напір вітру при ожеледі 
 

 

6  власна вага кабелю та напір вітру за 
відсутності ожеледі  

7  власна вага кабелю, вага льоду та 
напір вітру при ожеледі  

 
В табл. 1 прийняті слідуючі позначення: Рк – вага одного метру кабелю, кг/м; Sк – 

площа поперечного перетину ВОК, мм2; n – коефіцієнт перевантаження( приймається для 
власної маси 1,1, для ожеледиці та вітру 1,2); кD – діаметр кабелю, мм; лt  – товщина 

корки льоду на кабелі, для вибраної кліматичної зони, мм; додk  – коефіцієнт, що враховує 

нерівномірність навантаження за довжиною прольоту (приймається рівним 0,9); 0  – 

питома вага льоду, г/см3 (при розрахунках приймається рівною   0,9 г/см3 );  – 
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швидкісний натиск вітру, кгс/м2; аерk  – аеродинамічний коефіцієнт приймається рівним 

1,2;  – нормативний швидкісний натиск вітру при ожеледиці, кгс/м2;  
         Таким чином, розрахунок стріли провису ВОК ПВОЛЗ залежить від довжини 
прольоту між опорами лінії,  питомого навантаження кабелю та напруги в кабелі при 
певному режимі роботи лінії. 

В роботі були отримані питомі навантаження кабелю типу ОЦАрП в районі з 
сильною інтенсивністю  утворення льоду в кліматичній зоні при: 

Рк – вага одного метру кабелю, P = 60…65 кг/м. 

кD – діаметр кабелю, D = 8,3. 

Sк – площа поперечного перетину ВОК, S= 2,075 

лt  – товщина корки льоду на кабелі, для вибраної кліматичної зони 

 лt  = 15 мм;  

Результати розрахунку питомих навантажень на ВОК та опори ПЛ отримані в 
роботі для районів з сильною інтенсивністю голольодоутворення складають: 

 ; ; ; 

; ; . 
На основі отриманих значень  побудована залежність навантажень на ВОК та 

ПЛ від температури представлена на рис.1. 

 
Рисунок 1 – Крива залежності  від температури повітря. 

  
Висновки: 
1. В роботі проведені дослідження вихідних передумов для розрахунку стріли 

провису, повітряних волоконно-оптичних ліній зв’язку. 
2. Дослідження питомих навантажень  проведені для кліматичного району 

з сильною інтенсивністю голольодоутворення дозволили отримати: 
- питомі навантаження, що діють на ВОК типу ОЦАрП та ПЛ в діапазоні 

температур повітря від -55   до +30 ; 
- криву залежності  від температури повітря на основі якої можливо 

визначити значення питомих навантажень на цей кабель та ПЛ і стрілу провису кабелю 
при заданій температурі повітря. 

3. Використання виразу(1) для визначення стріли провису ВОК вимагає, крім 

значень  мати значення напруги в кабелі , які відсутні в технічній літературі кожного 
типу кабелю. 
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ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПОБУДОВИ ЛОКАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ 
МЕРЕЖ  

 
Анотація. У роботі проводиться аналіз сучасних технологій, які застосовуються 

для створення інформаційних мереж підприємства. Надається оцінка перспективи 
використання нових технології, таких як технології засновані на використанні видимого 
світла, для побудови мереж підприємств  

 
Інформаційні мережі відіграють значну роль у сучасному житті людини. Значна 

частина активної діяльності людини тим, чи іншим чином пов’язана з використанням 
локальних інформаційних мереж, дома або на робочому місці. Сьогодні вже сформовано 
певні принципи та підходи до створення інформаційних мереж, розроблено технології їх 
побудови. Так в загальному випадку, локальні інформаційні мережі створюються на базі 
двох способів – проводовому та безпроводовому. Кожний з цих варіантів має свої 
недоліки та свої переваги. Вибір того, чи іншого варіанту залежить в певній мірі від 
зовнішніх умов, а також від вимог замовника [1]. Кожний спосіб використовує різні 
технології, наприклад проводові технологію Ethernet, а без проводові – технологію WI-
FI. 

Інформаційні потреби користувачів постійно змінюються, відповідно до цього 
формуються нові вимоги до мережевих сервісів, які в свою чергу задають нові вимоги до 
технологічних платформ. Існуючі технології повинні адаптуватися під нові вимоги 
користувачів, але це не завжди можливо. Вони мають певні проблеми, наприклад 
проблеми з виділенням частотного ресурсу, відносно не велика швидкість роботи або 
радіус дії, відносна ненадійність в умовах ведення активної інформаційної війн, які 
досить складно усунути. Альтернативним шляхом є розробка нових технологій. 
Наприклад безпроводова технологія VLC (Visible Light Communication - зв'язок за 
допомогою видимого світла), яка була розроблена у рамках концепції оптичного 
безпроводового зв’язку OWC (Optical wireless communications ) [2-5]. Технології типу 
VLC передають данні видимим світлом у діапазоні 400 – 800 ТГц та надають можливість 
отримувати  швидкість роботи до 10 Гбіт/с. 

Головна ідея технології VLC полягає у застосуванні в якості точки доступу 
звичайної світлодіодної лампи. LED лампа оснащується спеціальним пристроєм 
(драйвером), який перетворює данні у потік фотонів. На лампу подається напруга і вона 
починаю випромінювати фотони світла, у термінальні пристрої фотодетектор, який 
виконує приймання потоку фотонів та перетворення його у звичайний вигляд. На рис. 1 
наведена ідея функціонування мережі на базі технології VLC [3, 4]. 
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 Технологія VLC може бути застосована для організації локальних мереж, для 
організації інформаційного обміну у системах розумного міста, в мережах телемедицини, 
тощо.  Головними перевагами технологіє є [3-6]: 

1. Доступність. Сітлодіодні лампи широко розповсюджені, вони присутні у 
будівлях, автомобілях, у побутовій техніці, у літаках та поїздах  - це надає змогу 
об’єднати усі ці об’єкти в єдину мережу, що є актуальним для розвитку концепції 
«Інтернет речей». 

2. Швидкість. Швидкість роботи технології може у 10 разів перевищувати 
швидкість роботи сучасних безпроводових мереж,. 

3. Відсутність потреби у частотному спектрі. Технологія використовує світлові 
хвилі у частотному діапазоні 400-800 ТГц, що гарантує відсутність проблем із наявністю 
вільних частоту для роботи. 

4. Більш високий рівень захисту. Завдяки тому, що видимий світ не проходить 
через перешкоди (стіни) інформація, що циркулює у мережі буде доступна у межах 
однієї кімнати, і як наслідок, організація несанкціонованого доступу до неї буде 
ускладнено.  
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Рисунок 1 – Ідея функціонування мережі доступу на базі технології VLC 
 
Разом з перевагами, технологія VLC володіє суттєвим недоліком – вона має 

проблеми з організацією потоку від пристрою до мережі (up-link). Особливо ця проблема 
появляється при роботі з мобільними пристроями і пов’язана вона з наступними 
аспектами[2, 9]: 

 Мобільні пристрої обмежені у плані енергоспоживання і оснащення їх 
енергоємними джерелами світлового потоку негативно вплине на час автономної роботи 
пристрою. 

 Для роботи мережі на базі технології VLC потрібно використовувати чітко 
спрямований промінь, а це не можливо, бо мобільні пристрої постійно переміщують, 
вони змінюють своє положення у просторі. 

Для рішення цієї проблеми було запропоновано організувати гібридну технологію 
VLC/WI-FI, в якій потів від мережі до кінцевого пристрою зорганізується засобами VLC, 
а зворотній потік засобами WI-FI (рис. 2). Але таке рішення також має один недолік. В 
гібридній системі необхідно забезпечити можливість використання двох ТСР з’єднань 
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одночасно. Стандартними засобами ТСР протоколу це реалізувати не можливо, тому для 
гібридної технології потрібно або розробляти новий протокол транспортного рівня або 
проводити модифікацію існуючого протоколу ТСР.  

Отже, за результатами аналізу проведеного в роботі, можна зробити наступні 
висновки – зміна вимого користувачів до мережевих послуг потребує розробки нових 
мережевих технологій. Однією з перспективних технологій є технологія VLC. Дана 
технологія здатна забезпечити надійне, високошвидкісне підключення до мережі, 
перспективним сферами застосування технології є концепція «Розумне місто»,  
«Розумний транспорт», телемедицина, локальні інформаційні мережі підприємств. На 
даному етапі технологія VLC має проблеми у організації up-link каналу взаємодії для 
мобільних пристроїв. Перспективним рішення є використання гібридної технології 
VLC/WI-FI, яка за умов розвитку та стандартизації цієї технології вона може стати 
альтернативою так званим «чистим» WI-FI мережам.  
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Рисунок 2 – Схема мережі на базі гібридної технології 
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ОЦІНКА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ПАРАМЕТРІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИГНАЛІВ 

Анотація. Нова концепція оброблення результатів вимірювань – «оцінка 
невизначеності» застосована при аналізі інформаційних сигналів. Шляхом часового  та 
спектрального аналізів сигналів різних форм отримані оцінки додаткових 
невизначеностей  вимірів вольтметрів. З зменшенням коефіцієнта заповнення  
прямокутного сигнала невизначенності зростають . Причиною цього є концентрація 
енергії сигнала в гармоніках високих частот. В сигналах з більшим коефіцієнтом 
заповнення основна енергія закладена в першій гармоніці. Найменші невизначеності 
отримані для  трапецієвидного сигналу при α = π/4 та трикутних сигналів.  

Сьогодні стався відхід від розроблених методів оцінювання точності результатів 
вимірювань на основі розподілу похибок на випадкову і систематичну складову. У 
сучасних міжнародних і українських нормативних документах дається нова концепція 
оброблення результатів вимірювань. Основним в ній є:  відмова від використання понять 
«похибка» і «істенне значення вимірюваної величини» на користь понять 
«невизначеність» і «оцінене значення вимірюваної величини». 

Невизначеність виміру – це параметр, пов'язаний з результатом виміру, 
характеризуючий розсіяння значень, які могли б бути обгрунтовано привласнені 
вимірюваній величині. Розрізняють на ступні види невизначеності: стандартна, сумарна 
стандартна і розширена невизначеності. Стандартна невизначеність : невизначеність 
результату вимірювань, виражена у вигляді середнього квадратичного відхилення ; яка є 
основним кількісним виразом невизначеності вимірів. Сумарна стандартна 
невизначеність: стандартна невизначеність результату вимірювань, отриманого через 
значення інших величин. Розширена невизначеність : величина, що визначає інтервал 
навколо результату вимірювань, в межах якого знаходиться велика частина розподілу 
значень, які достатньою мірою могли б бути привласнені вимірюваній величині. 
Розрізняють два типи обчислення стандартної невизначеності: обчислення багаторазових 
вимірювань  шляхом статистичного аналізу результатів вимірювань (за типом А);  
обчислення одноразових вимірювань  з використанням інших способів (за типом В). 
Оцінка невизначеності результатів багаторазових та одноразових вимірювань 
здійснюється як при прямому, так і при непрямому способах вимірювання. При  оцінці 
невизначеності за типом В необхідно враховувати закони розподілу як основної так і 
додаткової похибки засобів вимірювальної техніки. 

Електричні сигнали напруги, що використовуються в інформаційних і 
комунікаційних системах і мережах можуть характеризуватися чотирма основними 
параметрами: піковим Um, середнім Uср, середньо випрямлених Uсвз і 
середньоквадратичним Uскз значеннями. Зв'язки між ними описуються коефіцієнтами: 
амплітуди Ka = Um / Uскз, форми Kф = Uскз / Uсвз і усереднення Kд = Um / Uсвз . 
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В електронних вольтметрах вхідна змінна напруга перетвориться в постійну, що 
відповідає значенню одного з таких параметрів, з подальшим його виміром. При цьому 
градуювання шкал електронних вольтметрів, як правило, виробляють в значеннях Uскз 
гармонійної напруги. Тому для гармонійного напруги від ліки за шкалами вольтметрів з 
різними вимірювальними перетворювачами напруги (ВПН) однакові і відповідають Uскз. 
При відхиленні форми сигналу від гармонійної в показах вольтметрів з ВПН пікового і 
середньовипрямленного значень виникають різні за розміром систематичні 
невизначеності. Якщо відомі коефіцієнти Ka і Kф вимірюваної напруги, то по одному з 
параметрів цієї напруги (Um, Uсвз або Uскз) можна визначити два інших параметра 
внесенням відповідних поправок в показання вольтметрів. Однак такі поправки будуть 
коректними за умови, що частотний спектр сигналу відповідає номінальній області 
частотної характеристик приладу. В іншому випадку частотні спотворення сигналу 
приведуть до додаткової невизначеності в показаннях вольтметрів. При аналізі такої 
невизначеності нами використовувалися математичні моделі періодичних сигналів 
трапецієвидної і прямокутної форми, представлені як в часовій, так і в частотній 
областях. Змінюючи кут нахилу α бічних сторін трапецієвидного сигналу від 0 до π / 2 
отримували трансформації сигналу від прямокутної до трикутної форми, що відповідає 
зміні значень коефіцієнтів амплітуди від 1 до √3 і форми від 1 до 1,16.Змінюючи 
коефіцієнт заповнення α прямокутних імпульсних сигналів від 1 до 0,1 визначали 
відповідні значення параметрів сигналу. Невизначеність вольтметрів через частотні 
спотворення сигналу оцінювалися як в абсолютній формі Δ (n) = U (n) -U (д), так і у 
відносній δ (n) = (Δ (n)) / Uд ∙ 100%, де Uд - дійсне значення вимірюваного параметра, а 
U (n) - значення того ж параметра сигналу з обмеженим спектром, n = 1, 3, 5 ... - число 
врахованих гармонік спектра. 

Дійсні значення Uд обчислювалися інтеграцією відповідної часової залежності 
сигналу, а параметри спектральних характеристик визначалися з розкладання сигналу в 
ряд Фур'є по гармонійним складовим. Зокрема, дійсне значення Uскз обчислювалося по 
формулі 

Значення цього ж параметра з обмеженим спектром оцінювалося як 
,де Umi - амплітуди i-ої гармонік отримані з ряду Фур'є. 
Для трапецієвидного сигналу розкладання обчислювалось за формулою 

 
а для імпульсного прямокутного з коефіцієнтом заповнення α 

 
Шляхом часового  та спектрального аналізів сигналів різних форм отримані 

оцінки додаткових невизначеностей  вимірів вольтметрів. З зменшенням коефіцієнта 
заповнення  прямокутного сигнала невизначенності зростають . Причиною цього є 
концентрація енергії сигнала в гармоніках високих частот. В сигналах з більшим 
коефіцієнтом заповнення основна енергія закладена в першій гармонікі. Найменші 
невизначеності отримані для  трапецієвидного сигналу при α = π/4 та трикутних сигналів.  

Висновок. Поняття невизначеності потрібно використовувати в лабораторіях, які 
працюють в експортних галузях - надання відомостей про невизначеності результату є 
вимогою зарубіжних партнерів. Але і для багатьох інших вітчизняних лабораторій 
використання поняття «невизначеність» поступово стає фактично обов'язковою. Це 
справедливо, перш за все, для акредитованих лабораторій. З поняття, яким раніше 
оперував вузьке коло метрологів, «невизначеність» перетворилася в поняття, невід'ємне 
від результату будь-якого вимірювання. 
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СТВОРЕННЯ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ ДЛЯ ОТРИМАННЯ І 
НАКОПИЧЕННЯ БОНУСІВ З ПОДАЛЬШИМ ОБМІНОМ НА ПОСЛУГИ 

Анотація. Розглядається можливість створення додатку для отримання та 
накопичення бонусів с подальшим обміном на послуги, та його доцільність. Збільшення 
кількості партнерів які приймають участь у роботі даної системи призведе до 
збільшення можливостей її використання. 

З поширенням технологій на даний момент розробка додатків є досить 
актуальною темою. Наразі все більше людей користуються смартфонами і їх цікавлять 
корисні додатки які дозволять робити щось швидше або простіше, саме такий додаток 
дозволить придбати певні послуги майже безкоштовно, що має зацікавити багатьох 
людей.  

Метою даної роботи є заохочення громадян до покращення якості життя та 
довкілля. Додаток що пропонується дозволяє накопичувати бонуси наприклад за здачу 
використаних батарейок, акумуляторів, одягу, дитячих іграшок. Подальші бонуси можна 
буде використати для обміну на інші послуги або знижку у партнерів. Додаток буде 
складатись з карти та списку точок прийому - обміну бонусів. У додатку планується 
реалізація функцій переводу бонусів іншим користувачам, буде використана система 
реєстрування аккаунту, де буде відображатись кількість бонусів та за що саме вони 
видані. 

На даний момент вже існують аналоги даного додатку. Наприклад у Індонезії 
можна обміняти пластикові пляшки на проїзд на автобусі [1]. За один проїзд потрібно 
принести 10 пластикових стаканчиків. Місто використовує таку послугу як допоміжний 
засіб в сортуванні та переробці сміття. Після збору стаканчиків або пляшок місто продає 
пластик на аукціоні компаніям, що займаються переробкою відходів. 

Додаток дозволить місту сортувати відходи, надати допомогу людям які 
потребують цього, зацікавити людей у переробці відходів і знизити рівень забруднення 
сміттєзвалищ. Наприклад, наразі є дуже актуальною проблема переробки батарейок та 
акумуляторів мобільних пристроїв, що забруднюють понад 20м метрів землі кожен [2]. 
Вони складаються здебільшого з літію, що є дуже токсичним для довкілля. Також в 
Україні актуальна проблема переробки пластику. Одяг, який будуть здавати громадяни, 
після сортування можна роздавати нужденним, або використати як наповнювач меблів, а 
не просто скинути на звалище. Такий додаток буде стимулювати населення сортувати та 
відправляти на переробку сміття, що загрожує забрудненням землі. 

Мобільний додаток буде реалізований на мові програмування Java для Android та 
в подальшому виставлений у вільний доступ на платформу Play Market. Буде 
використана база даних для списку партнерів та реалізації особистого кабінету з 
бонусами. 
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Карту з вказаними точками обміну та придбання послуг можна використовувати з 
проекту «Речі, які допомагають» [3]. 

Обмінювати можна буде такі речі, як: 
 Пластик 
 Батарейки 
 Скло 
 Одяг 
 Стара техніка 

 

Рисунок 1 – Карта точок обміну в м. Одеса 

 Іграшки 
 Макулатура 
 Нагляд за домашніми тваринами 
 Волонтерство 

Також можна отримувати бонуси на разових заходах, наприклад посадки дерев, 
прибирання парку, будування дитячого майданчика. 

Обміняти бонуси можна на:  
 Знижки у партнерів 
 Квитки у театри, музеї, кінотеатри. 
 громадський транспорт 
 Лекції психологів 
 Перукарні, салони краси 
 Курси 
 Дитячі центри розвитку 

Висновок: даний додаток дозволяє заохотити громадян до покращення якості 
життя та довкілля за допомогою накопичення бонусів та подальшого обміну на послуги. 
На першому етапі додаток буде використовуватись для міста Одеси. У разі 
зацікавленості з боку користувачів та партнерів можна запровадити використання 
додатку в інших містах України. 
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АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ТА ВИМОГ ЩОДО ВИБОРУ ОСОБИ НА ПОСАДУ 

КЕРІВНИКА СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 
 

Анотація. В сучасних реаліях захист інформації є необхідною складовою у 
діяльності державних підрозділів та приватних підприємств. Вся інформація, що є в 
обігу компанії чи підрозділу повинна бути розбита на категорії та захищена в 
залежності від вимог діючого законодавства та інтересів власників інформації. Для 
захисту інформаційних активів, зменшення можливих ризиків і втрат, повинна бути 
створена Система менеджменту інформаційної безпеки (СМІБ). У тезах доповіді 
пропоную розглянути існуючі методики обирання з кандидатів на посаду керівника 
СМІБ, та розробити на їх основі раціональну математичну модель для виконання 
поставленої задачі. 

 
 Коли керівництво компанії приймає рішення про створення на підприємстві 

Системи менеджменту інформаційної безпеки, одна з проблем яку необхідно вирішити – 
призначення голови СМІБ. У цього завдання є два варіанта вирішення. Перше, це 
призначення на пост голови СМІБ одного з робітників компанії з наступним 
направленням його на курси для отримання необхідної кваліфікації. Друге – пошук 
кваліфікованого спеціаліста на ринку праці. На сьогодні не існує загально прийнятої, 
математично обґрунтованої моделі обирання спеціаліста на посаду керівника СМІБ. 
Зазвичай керівник підприємства чи менеджер з кадрів обирає одного з кандидатів, 
базуючись на ознайомленні з резюме та персональній бесіді. Для малого бізнесу це 
цілком прийнятний варіант. Але для великих корпорацій з великою кількістю філій буде 
доцільно розробити нескладну, зрозумілу та раціональну модель обирання спеціаліста на 
посаду керівника СМІБ.  

 Враховуючи те, що керівник СМІБ повинен вміти оперативно з метою 
максимального збереження часу приймати одноособові рішення, що передбачають 
особисту ініціативу та відповідальність, він має вміти діяти ситуативно, за необхідністю 
розподіляти обов’язки, визначати осіб, що повинні колегіально прийняти рішення, 
визначати експертні комісії з фахівців Служби інформаційної безпеки, якщо це є 
необхідним. Голова СМІБ є відповідальнім за роботу команди в режимі, що не 
уповільнює ефективного функціонування підприємства, оцінку ризиків, розробку 
документації СМІБ. Має володіти не лише профільними знаннями та навичками, а бути 
також професійно та морально надійним. Обирання такого спеціаліста з низки кандидатів 
є багатокритеріальною задачею, яка не може бути ефективно вирішена з використанням 
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математичних моделей, простим вирішальнім правилом, загальним голосуванням, або 
методом таксономії. 

Одним з ефективних методів вирішення поставленої задачі є Метод аналізу 
ієрархій, що був запропонований Томасом Сааті  [1]. Розглянемо як можна 
використовувати Метод аналізу ієрархій на практичному прикладі. Коли на посаду 
керівника СМІБ [2] треба вибрати одного зі списку кандидатів, в першу чергу необхідно 
визначити критерії, за якими буде проводитись обирання. Зазвичай найбільш ваговими 
критеріями для оцінки кандидатури на посаду керівника СМІБ є професійна 
компетентність, освіта, досвід роботи за спеціальністю, наявність профільних 
сертифікатів, уміння приймати управлінські рішення, моральна та психологічна 
компетентність. Дані по останнім двом критеріям зазвичай збирають за допомогою 
додаткового тестування. Отримані дані зводять до числових значень, присвоюючи 
кожній позиції окрему вагу в бальній системі числових коефіцієнтів. Коли всі обрані 
критерії переведені до числових значень, можна робити порівняння, мета якого – виявити 
найбільш прийнятного кандидата на посаду керівника СМІБ.  

Робота проводиться в декілька етапів [3]. Першим етапом є постановка задачі, на 
якому визначаються мета розрахунку, обрані вхідні дані у вигляді критеріїв оцінки 
кандидатів. На другому етапі шляхом експертного оцінювання заповнюються матриці 
попарних рівнянь. По матричним таблицям поступово проводяться обчислення вагових 
коефіцієнтів для критеріїв. Зазвичай вага критеріїв розподіляється у наступному порядку: 
наявність сертифікату, досвід роботи у сфері інформаційної безпеки, досвід 
управлінської роботи, результати тестування, освіта, яка має бути не нижча ніж магістр у 
сфері захисту інформації. Після визначення вагових коефіцієнтів для кожного з 
критеріїв, можна перейти до розрахунку ваг альтернативних варіантів за кожним з 
критеріїв, для цього заповнюються матриці попарного порівняння кандидатів за 
обраними критеріями. Підсумкові вагові коефіцієнти альтернатив розраховуються по 
результатам розрахунків ваг альтернативних варіантів. Кандидат, що за результатами 
обчислення має найбільшу підсумкову вагу є найприйнятнішим на посаду керівника 
СМІБ.  

Окремо може бути обчислена фінансова складова доцільності прийому окремого 
кандидата на посаду керівника СМІБ, згідно бюджету, виділеного на річну заробітну 
платню по цій посаді. Для цього можна провести розрахунок ступеня найбільшої 
корисності, відповідно до витрат обмеженого ресурсу, для кожної з приведених 
альтернатив, якими є підсумкова вага кожного з кандидатів на посаду керівника СМІБ. За 
основними засадами по теорії корисності та алгоритму методу аналізу ієрархій, ми 
знайдемо кандидата за найбільшим відносним ваговим коефіцієнтом, та найменшою 
очікуваною платнею, що відповідає закладеному бюджету.  

Висновки. За допомогою методу аналізу ієрархій та засад про теорію корисності 
ми можемо зрозуміти, яка особа зі списку претендентів на посаду керівника системи 
менеджменту інформаційної безпеки є найбільш кваліфікованою та відповідає 
очікуванням конкретної компанії чи підприємства. Таким чином після проведення 
нескладних обчислень, відповідальна за кадри особа, має можливість зменшити час, 
необхідний на вирішення багатокритеріальної задачі та прийняття ефективного та 
обґрунтованого рішення. Даний метод є гнучким стосовно кількості та різноманітності 
критеріїв оцінки, і при зведення до бази даних, може використовуватися для обирання за 
короткий час підходящої кандидатури з великих списків претендентів на посаду, як 
наприклад, сайту з працевлаштування. 
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ЛІДЕРСТВО, ЯК СКЛАДОВА УСПІШНОГО НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛЕННЯ 
ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ 

Анотація. Статтю присвячено дослідженню проблеми, науково-теоретичного 
обґрунтування поняття лідерства, дослідження сутнісних ознак постаті лідера та 
особливості їх діяльності в сучасних умовах. 

 

На сьогоднішній період немає чітких механізмів, які б прописували управлінську 
діяльність начальників відділень поштового зв’язку усіх рівнів та взаємні відносини з 
іншими структурними підрозділами, їхні відносини в рамках тісної співпраці, щодо 
вироблення загальних рекомендацій та напрямків діяльності на поліпшення діяльності 
відділень поштового зв’язку та досягнення високого кінцевого результату. 

Кожен хто хоче стати ефективним лідером має розвинути в собі високий рівень 
так званого емоційного інтелекту. Ця стаття, так само як і багато інших досліджень в цій 
сфері, переконують кожного з нас, що саме емоційний інтелект є необхідною умовою 
успішного лідера. У прогресивному світі завдання начальників відділень поштового 
зв’язку не полягає у роздачі наказів та здійсненні контролю. Вони мають надихати на 
нові звершення і координацію роботи працівників на всіх процесах обробки поштових 
відправлень. 

Тому дуже актуальним постає питання, яким має бути начальник відділення 
поштового зв’язку, адже він є ключовою фігурою в діяльності відділення. Здебільшого, 
саме він повинен визначати подальший розвиток відділення і досить істотно впливати на 
працівників. Кожен начальник відділення поштового зв’язку має бути успішним 
менеджером, який наділений повноваженнями для прийняття рішень та несе всю повноту 
відповідальності за результати роботи очолюваного ним колективу. 

У наукових працях поняття лідерство систематично перекликається зі 
спорідненим терміном – керівництво, який характеризує систему відносин у колективі, 
яку один з її членів – лідер – рухає, розвиває, керує зусиллями колективу, а він, 
підтримує лідера та очікує позитивних наслідків від такої співпраці. 

Дана стаття, обґрунтовує феномен лідерства, досліджує сутнісні ознаки постаті 
лідера та особливості їх реалізації в сучасних умовах. 

Відповідно до мети потрібно поставити такі завдання: 
- розглянути сутність та основні стилі лідерства; 
- дослідити актуальність наявності лідера в діяльності поштових відділень; 
- запропонувати систему знань та умінь для начальників поштових відділень. 
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Лідерство є об'єктом наукового й практичного інтересу вже тривалий період часу. 
Дану проблему піднімають соціологи, психологи, політологи і менеджери. Одним з 
перших хто розпочав досконале вивчення поняття лідерства був Ф. Тейлор. Він провів 
багато досліджень, але не має спільної наукової думки з приводу того, що таке лідерство 
та як його потрібно вивчати. 

Отже, дослідження розвитку лідерських якостей начальників поштових відділень 
та розуміння викликів сучасних потреб в послугах поштового зв’язку є дуже на часі для 
дослідження. Тільки при вдосконаленні лідерських якостей, керівник зможе досягнути 
успіхів у своїй професійній діяльності. 

Наприкінці ХХ – початку ХХI століття проблемі розвитку лідерства, як чинника 
вдосконалення діяльності та підвищення її ефективності приділяється не аби яка увага 
(про що свідчать праці таких зарубіжних науковців) як: Ф.Тейлор, Р. Бейлз, Л. Картер,  
Ф. Слейтер, Н. Беннеттт, М. Барбер, П. Брей, Т. Буш, Ф. Вудз, Х. Гантер, Б.Джойс,  
К. Лейтвуд, Д. Мерфі, Ч.Уайз, Дж.Чепмен, С. Сендлер, А. Харт, Д. Хопкінс. 

Різні аспекти лідерства, вивчали вітчизняні фахівці: В. Громовий, Д. Даниленко,  
М. Мурашко, Л. Карамушка, Л. Кравченко, П. Коломінький, В. Крижко, О. Мармаза,  
І. Миськів,  Н. Мукан, Н. Селіверстова, К. Ушаков, М. Федін та ін... 

Дослідження поняття лідерства проводяться на різних кафедрах міжнародних 
університетів і мають успіх. 

Ключовим системно-утворюючим фактором лідерства є система взаємодії, що 
становить активні взаємовідносини в поведінці колективу. 

Лідерство, розглядається у аспекті широкого функціонування, динаміки швидкого 
реагування колективу на зміни в організації. Поняття лідерства є проблемою управління, 
загальне уявлення було запозичене з науки кібернетики. Під терміном управління у 
даному випадку ми розуміємо процес упорядкування системи в будь якій сфері 
управління. 

У колективній роботі розглядаються здебільшого: динамічні, функціональні 
характеристики лідерства. І. Волков, Б. Паригінта, Н. Жеребова, О. Кузьмін інші 
дослідники визначають лідерство як процес і спосіб організації колективної діяльності, 
спрямований на досягнення цілей. Але природа лідерства вміщує і відображає 
суб'єктивний момент – інтереси, потреби індивіда, що беруть участь у колективній 
діяльності, їхні психологічні сприйняття. 

Повна типологія лідерства з обліком трьох критеріїв (змісту, стилю і характеру 
діяльності) пропонується в роботі Б. Паригіна "Основи соціально-психологічної теорії". 

Лідери – це люди, які мають ставити під сумнів існуючі методи ведення справ і 
допомагати колективу розрізняти непорушні цінності від застарілих непотрібних звичок. 
Лідерство – це тип управлінської взаємодії (в даному випадку між лідером і 
послідовниками), заснований на найбільш ефективному для цієї ситуації поєднанні 
різних джерел влади і спрямований на спонукання людей до досягнення загальних цілей. 
З цього й інших визначень лідерства видно, що лідерство є функцією лідера, 
послідовників і ситуаційних змінних. Наведені визначення не мають на увазі передумови 
лідерства тільки для якогось певного типу організацій. Йдеться про взаємодію або 
взаємовплив між людьми в рамках будь-якого виду діяльності (державна установа, 
освіта, охорона здоров’я бізнес-компанія тощо), а не тільки в політичних процесах. 
Важливо також зазначити, що управлінська взаємодія типу “лідер – послідовник” не 
обов’язково припускає його ієрархічну сутність, як це має місце у разі відносин 
“начальник – підлеглий”. 

Лідерство, як і влада, – це потенціал наявний у людини. Лідер прекрасно відчуває 
і розуміє психологічні особливості партнерів, начальства, вміло їх використовує в 
офіційних і неофіційних контактах. Переконуючи інших, він виявляє неабияку гнучкість 
і вміння йти на компроміс. 
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Щоб стати лідером в управлінні, перш за все, необхідно особисте бажання зайняти 
високу посаду, яке є далеко не у всіх, а відповідно, і готовність брати на себе пов'язані з 
цим обов'язки, відповідальність, ризик. 

Отже, що потрібно для того, щоб стати лідером? 
1. Мати мету. 
2. Мати багато дрібних ідей. 
3. Вміти змінювати ракурси. 
4. Дивувати очевидними речами. 
5. Створювати неповторне. 
6. Надихати інших. 
7. Виконувати задумане. 
Висновки. Виходячи з вище зазначеного, начальник нової епохи – це 

толерантний, сучасний, компетентний, лідер як реальна людина, яка живе відкрито у 
своєму світорозумінні й світосприйнятті. Він піклується про благо колективу, свою 
моральну стабільність і світоглядну визначеність, зрозумілий для оточуючих людей. 

У новому світі перемагають не владні лідери, а креативні. 
 
Література 
1. Дафт Р. Л. Уроки лидерства [Текст] / Дафт Р.Л.; при участии П. Лейна ; [пер. с 

англ. А. В. Козлова ; под ред. проф. И. В. Андреевой]. — М. : Эксмо,2006. — 480 с. 
2. Дрыгина И.В. Важность лидерских качеств менеджера для его 

профессиональной деятельности / Дрыгина И.В. [Електрон. ресурс] 
http://res.krasu.ru/paradigma/2/8.htm. 

3. Капустеринська Т.Д. До проблеми формування динамічного лідера-керівника 
сучасного освітнього закладу / Капусторинська Т.Д.- Імідж сучасного педагога. – 2004. – 
№10. – 5-8с. 

4. Москальова Л. Професійне ставлення у практиці управління / Москальова Л., 
Шевченко Ю // Освіта.ua / - 2008. 

5.  Мурашко М.І. Менеджмент персоналу : навч. посібник / Мурашко М.І. – К.: 
Знання, 2008. 
 
 
УКД 621.397 

                                                                      Rychlik Andrzej 
                                                                     Lodz University of Technology, Poland 

PhD 
                                                                    andrzej.rychlik@p.lodz.pl 

 
THE QoS AND QoPE IN 5G TECHNOLOGY NETWORK 

 
Аnnotation.  The ecosystem for cellular data transmission is created by data centers 

with cloud computing capabilities, fixed networks, base stations and mobile devices. The 
transmission quality is determined by the parameters QoS, Quality of Services in older systems 
and QoPE, Quality of Physical Experience in newer installations. There is a different measure 
of these parameters for each generation. The telecommunications infrastructure is globalized; 
therefore it depends on the legal systems of various countries and the recommendations of 
international organizations. In order for it to exist independently in the final version it must be 
not only of high quality in technical terms, but also in economic terms. For the 7G technology, 
starting from the above considerations, the QoPE transmission quality parameter takes the 
form bps/Hz/m3/J/$. 
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             The mobile network parts and, to some degree, fixed access of telecommunication 
networks are specified by the 3GPP standardization organization. This document refers to these 
parts as the 5G system, not to be confused with the more general use of the term 5G.   In 
Warsaw, on October 27, 2019, Cloud National Operator - a company of Bank PKO BP and the 
Polish Development Fund - signed a strategic partnership agreement with Google. Polish 
companies will have access to all Google Cloud services. As a result of the agreement, Google 
will build a server room in Warsaw and cloud software will be installed there. This will be the 
third investment of this type in Europe after Frankfurt am Main and Helsinki. The cloud in 
Warsaw will consist of Computer Engine, App Engine, Google Kubernetes Engine, Cloud Big 
table, Cloud Spanner and Big Query. This investment is also of strategic importance, because 
Google, Amazon or Microsoft are global companies, provide services all over the world, and 
will store data in Warsaw, so they must ensure the security of their investment [1].  

On September 02, 2019, Poland and the United States signed a joint declaration on 5G. 
In this document, Poland and the US are in favor of the Prague Agreements, the statement of 
the Chairman of the Prague Conference on 5G Security, which is an important step towards 
developing a common approach to 5G network securities and ensuring the safe and dynamic 
development of the 5G ecosystem. The Prague proposals emphasize the need to create a 5G 
network based on free and fair competition, transparency and the rule of law. The author in a 
paper published at the Applied Information Technology conference at the Federal University of 
Agriculture Abeokuta, Ogun State, Nigeria proposed that Nigeria join this agreement. This 
opens the possibility of investing in telecommunications infrastructure in 5G technology for 
Polish investors. In Lodz, we accepted Nigerian students to study for future IT engineers. This 
is important because we need specialists to implement our investments on the African continent 
who know the local realities. The conference in Prague ended on May 03, 2019 with the basic 
conclusion that the security of data transmission in 5G technology will not be provided by any 
single country, because digital data is transmitted globally, they know neither national nor 
geographical borders.  

Globalization in 5G technology means not intercontinental transmission, but the correct 
operation of a mobile device in any city, train, highway, waterway and air. According to the 
implementation of 16 ITU - International Telecommunications Union, 5G technology is 
implemented in flat infrastructure on the surface of the earth [7]. Only 6G technology will be 
a spatial technology when antenna stations will be installed in space. The concept of technology 
generation occurs only in cellular mobile networks. Fixed networks, fiber optic networks 
operate in the THz band, and mobile networks in the GHz band, therefore fixed networks have 
a data transmission channel width 1000 times greater than mobile. Generations are defined 
based on the measure of the quality parameter of the data flow. G1 was analogue 
communication without the possibility of commercial digital data transmission. The quality of 
data transmission in G2 has a measure that determines the width of the data transmission 
channel in bps. In 3G networks, we define quality through spectral efficiency, and measure in 
units of bps/Hz. Such a measure did not solve the problem of network congestion with a large 
number of end stations logging in to one base station. Therefore, a measure was introduced in 
4G in units of bps/Hz/m2, in which we take into account the geographical density of 
subscribers. In 5G technology, the measure grows to the unit of bps/Hz/m2/J, because for 
QAM, which is used in the signal for data transmission, the bandwidth depends on SNR, i.e. the 
ratio of signal power to noise power [6]. To obtain optimal quality of the transmitted data, three 
sizes cells, cognitive radio and MIMO antennas were used. Data transmission delay has been 
reduced to 1 ms [2]. The 5G network does not solve the problem of data transmission to objects 
moving in space. For this reason, we introduce a quality measure in units of bps/Hz/m3/J in 6G 
technology. It is planned to place MIMO antennas on very low-flying satellites and raise the 
carrier frequency to illuminated values. Further plans include the implementation of 7G 
technology to the telecommunications infrastructure, where we add the parameter determining 
the profitability of the installation. The quality measure will take the form bps/Hz/m3/J/$ [11]. 
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Of course, the optimal solution is when the supply and demand are equal for the digital data 
transmission channel [4]. To achieve this balance, it is necessary to synchronously develop 
services provided for mobile cellular networks, e.g. placing all radio and television programs in 
the Google Cloud and not using the mobile infrastructure for fixed wireless data transmission. 
In each EU country, by 2020 telecommunication infrastructure will be launched in one pilot city 
in 5G technology, Commission Recommendation (EU) 2019/534 of 26 March 2019 [6]. The 
city of Łódź was selected for Poland [8]. The campuses of the Lodz University of Technology 
and Ericsson have started preparatory work for the construction of the 5G network [3]. For 
comparison, 5G is already operating in 88 cities in China. In Japan, they successfully passed the 
tests of base stations installed on trains traveling at 280 km/h. In Moscow, on Twerska Street 
from the Kremlin to Sadowoje Kolco Street, the cellular network has Ericsson 5G 
infrastructure. Samsung is working in Israel. In the USA, several telecommunications operators 
assemble equipment from various companies, hardware and software suppliers. In Europe, we 
cannot yet show a single commercial installation in 5G technology, of course, without including 
Moscow [9]. 

Conclusion. Having the Google Cloud in Warsaw, we will be independent of the EU in 
the data processing infrastructure, which is necessary for the proper functioning of the 5G 
telecommunications infrastructure, because the 5G mobile device is only a terminal and the data 
is processed and stored in a desktop computer, i.e. in the cloud. In the electronics neither Poland 
nor Ukraine will not play a major role in the transition from one to the next generation networks 
for mobile, digital data transmission. All our cooperation should focus on software 
development, antenna production and network installation. It is proposed together to prepare 
specialists for network operation for both the hardware and software parts [10]. The 
construction of a telecommunications infrastructure based on the Google Cloud in Warsaw, a 
core fiber optic network, an access network for a mobile user in 5G technology, for landline in 
Wi-Fi technology and a cable will force the costing of network construction in other 
technologies to take into account very strong competition. The introduction of the next 
generation of 6G and 7G this competition will further strengthen and absorb the existing 
infrastructure compatible with the new - NGN with the same quality measures, QoS and QoPE.  

The use of LTE infrastructure and coaxial cable is economically justified and allows less 
developed countries to catch up with leaders. The experience gained during the construction of 
pilot infrastructure in 5G technology at the Lodz University of Technology campus shows how 
important it is to concurrently carry out all work related to the implemented project, because the 
lack of one element, e.g. a license to use radio frequencies, delays the completion of the 
investment and the transition to the next stage of project implementation. Never the entire 
country will be covered by NGN networks, because in areas of fields, forests, meadows, these 
technologies are not needed by producers or consumers, and networks with lower QoS and 
QoPE parameters are sufficient. 
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ВИБІР БІОМЕТРИЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА  

 
Анотація. У роботі досліджуються можливості різних технологій біометричної 

ідентифікації з метою оцінки можливості їх застосування для модернізації системи 
інформаційної безпеки. 

 
Сучасний світ охоплений інформаційними технологіями та мережами, не можливо 

уявити будь-якого підприємства або установи, які б не мали власну інформаційну 
інфраструктуру та не користувались би сервісами глобальної мережі Інтернет. В свою 
чергу, глобальна інформатизація призводить до того, що виникає потреба у захисті 
інформаційних ресурсів від несанкціонованого доступу або дій. Для рішення цієї 
проблеми застосовують системи інформаційної безпеки.  Одним з базових елементів 
загальної системи безпеки є система ідентифікації та контролю доступу. Ідентифікація 
людини, тобто підтвердження того, що він є тим, за кого себе видає, є важливою задачею.  
Сучасні системи ідентифікації та контролю доступу для ідентифікації особи 
застосовувати різні типи ідентифікаторів – паролі, апаратні ключі, магнітні картки тощо. 
Недоліком апаратних та парольних ідентифікаторів є те, що їх можна забути, втрати, 
тому для підвищення надійності системи ідентифікації рекомендується застосовувати 
біометричні технології.  Біометричні технології є більш стійкими до підробок, тому їх 
доцільно застосовувати для модернізації систем інформаційної безпеки.  

В якості біометричного ідентифікатору можна використовувати відбитки пальців, 
голос, геометрію ока, і т. д [1, 2].  Для того, щоб можна було застосовувати біометричні 
ознаки у системах ідентифікації, вони повинні володіти такими властивостями[19]:  
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 Універсальність.  
 Унікальність.  
 Сталість (характеристика не повинна змінюватися з часом).  
 Виміраваність: характеристика повинна мати кількісну міру і вимірюватися 

досить просто.  
 Ефективність: можливість ідентифікації, швидкість, гнучкість, потреба в 

ресурсах для забезпечення бажаної точності і швидкості ідентифікації, а також фактори 
виникають в процесі ідентифікації та зовнішні чинники, що впливають на точність 
ідентифікації та швидкість.  

 Доступність: придатність для використання в повсякденному житті.   
Очевидно, що для вибору певною біометричної технології потрібно порівняти їх 

за означеними характеристиками (табл. 1). В якості шкали оцінювання доцільно 
застосувати якісну шкалу з трьома рівнями –  високий (В), середній (С), низький (Н). 

 
Таблиця 1 – Порівняння біометричних ідентифікаторів за базовими 

характеристиками 

Ідентифікатор 
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ть
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та
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ть
 

Е
ф

ек
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Д
ос

ту
п

н
іс

ть
 

Відбитки пальців С В В С В В 
Геометрія обличчя В С С В В В 
Райдужна оболонка ока В В В С В С 
Сітківка ока В В В С В Н 
Геометрія долоні С С С С С С 
Голос С Н Н С Н В 
Термограма обличчя В В С В С Н 
Клавіатурний почерк Н Н Н С Н В 

 
Зрозуміло, що оцінка наведена у таблиці 1 є суб’єктивною та не враховує таких 

важливих критеріїв як зручність надання ідентифікатору, особливості експлуатації та 
ціну. Разом з цім інтерес представляє й оцінка можливості застосування ідентифікаторів 
з різними типах термінального обладання.  

В таблицях 2 та 3 наведена оцінка біометричних ідентифікаторів за означеними 
додатковими критеріями. 

Очевидно, що на вибір біометричної технології буде впливати комплексна оцінка  
за усіма зазначеними критеріями.  

В роботі проведено порівняльний аналіз  технологій біометричної ідентифікації за 
низкою критеріїв, які впливають на рішення щодо вибору певної технології для 
модернізації системи інформаційної безпеки. 
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Таблиця 2 – Оцінка ідентифікаторів 
додатковими критеріями  

Таблиця 3 – Оцінка ідентифікаторів за 
зручністю використання з різними ТО 
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С В С 

Сітківка ока В Н С 
Геометрія долоні С С С 
Голос Н В С 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕХНОЛОГІЇ BPL НА РОЗГАЛУЖЕНІЙ 

МЕРЕЖІ ДОМОВОЇ ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ 
 
Анотація. Робота присвячена дослідженню характеристик технології BPL при 

роботі вітчизняними мережами домової електропроводки, побудованими на базі 
електричних проводів типу ППВ 2х2,5. У роботі виконано дослідження частотних 
характеристик (ЧХ) однорідних та розгалужених мереж домової електропроводки, за 
визначеними ЧХ досліджено інтерференційні завади у СП BPL та визначено досяжні 
швидкості передавання в залежності від довжини лінії, типу навантаження на 
відгалуженнях і рівня зовнішніх завад. 

 
У наш час продовжується бурхливий розвиток інфокомунікаційних технологій із 

все більшою інтеграцією їх у суспільне життя людини. Значне зростання числа так 
званих «розумних» пристроїв – електронних машин, з’єднаних з іншими пристроями або 
мережами за допомогою технології Machine-to-Machine (M2M) – та розвиток Інтернету 
речей (IoT), а також взаємопов’язаних з ним концепцій «розумний будинок» (Smart 
Home) та «розумне місто» (Smart City), неминуче призводить до того, що значна доля 
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глобального IP-трафіку в найближчому майбутньому буде генеруватися «розумними» 
пристроями. 

При розгортанні концепції Smart Home застосовується технологія Broadband over 
Power Lines (BPL) – різновид Power Line Communication (PLC), технології передачі 
інформації по існуючій мережі будинкової електропроводки (МБЕ). Остання складається 
з системи паралельно підключених до джерела напруги електричних проводів, до яких 
підключаються різноманітні навантаження [1]. 

Популярність технології PLC/BPL пов’язана із широким розповсюдженням 
електромереж, що дозволяє швидко і з низькими початковими капіталовкладеннями 
розгорнути повноцінну телекомунікаційну мережу практично в усіх місцях, де вже є 
зведені електромережі. Суттєвою перевагою технології є те, що в основі сучасних систем 
передачі за технологією BPL (СП BPL) лежить метод передавання із застосуванням 
ортогональних гармонічних сигналів (ОГС), завдяки чому забезпечується висока 
ефективність роботи по каналах зв’язку, що характеризуються ненормованими та 
швидкозмінними у часі характеристиками [2]. 

Інтерес представляють характеристики (параметри) системи передачі BPL при 
роботі по вітчизняних проводах будинкової мережі електропроводки. 

Одним з основних факторів, що обмежують швидкість передавання систем 
передачі з ортогональними гармонічними сигналами (СП ОГС), а, отже, і в СП BPL, є 
інтерференційні завади, що виникають внаслідок лінійних спотворень групового сигналу 
СП ОГС у каналі зв’язку [3]. 

У даній роботі представлено результати дослідження частотних характеристик 
розгалуженої мережі домової електропроводки (МДЕ), інтерференційних завад, які 
визначаються цими частотними характеристиками, та досяжної швидкості передавання 
СП за технологією BPL, яку можливо забезпечити на цій мережі. 

Розрахунки зазначених вище характеристик СП за технологією BPL виконувалися 
за методикою наведеною у [4] для наступних вихідних даних: 

- кількість інформаційних каналів n = 950; 
- номер першого інформаційного каналу m = 74; 
- кількість відліків на інтервалі ортогональності N = 2048; 
- кількість відліків на захисному інтервалі L = 128; 
- рознос частот 24,4140625 кГц; 
- припустима ймовірність помилки – p = 10-7; 
- рівень зовнішніх адитивних завад (AWGN) на вході приймача = – 140,  

– 120 дБм/Гц; 
- частотний план 25 MHz-PB, що передбачає діапазон частот передавання від 0 до 

25 МГц [5]; 
- мережа домової електропроводки (МДЕ) – однорідна ділянка та неоднорідна 

ділянка з 7 відгалуженнями довжиною до 100 метрів; 
- двохжильний провід типу ППВ з площею поперечного перетину 

струмопровідних жил 2,5 мм2. 
На рис. 1 наведено результати розрахунку частотних характеристик загасання 

МДЕ між полюсами 1 − 9 при довжині лінії між цими полюсами відповідно 25 (а) та 
100 м (б) у робочій смузі СП BPL з частотним планом 25 MHz-PB. В якості навантажень, 
які підключалися до полюсів 2…8 використовувалися опір 100 Ом, обрив (ХХ) і коротке 
замикання (КЗ). Для порівняння на рисунках наведені також АЧХ однорідної лінії. 

Частотні характеристики МДЕ суттєво залежать від її конфігурації та типу 
навантаження на відгалуженнях, так наявність відгалужень призводить до появи піків 
загасання АЧХ і, чим довша лінія тим більше таких піків. Величина загасання може 
досягати 80 дБ при навантаженні типу КЗ та 120 дБ при навантаженні типу ХХ. 
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Рисунок 1 – Залежність АЧХ розгалуженої МДЕ з 7-ма відгалуженнями від типу 
навантажень на полюсах 2…8 (кабель ППВ 2х2,5; довжина лінії: 25 (а); 100 м (б)) 

 
Отримані результати розрахунку частотних характеристик МДЕ дозволили 

розрахувати такі характеристики СП BPL, як потужність інтерференційних завад та 
досяжну швидкість передавання. 

Результати розрахунків інтерференційних завад у СП BPL наведено на 
тривимірних графіках на рис. 2 відповідно для однорідної лінії (а), розгалуженої МДЕ з 
7-ма відгалуженнями з навантаженнями на полюсах 2…8 типу 100 Ом (б), ХХ (в) і КЗ (г) 
при довжині лінії між полюсами 1 − 9 25 метрів та тривалості захисного інтервалу  
L = 128 відліків. Ці графіки ілюструють залежність відсоткового відношення ефективних 
значень інтерференційної завади і сигналу h від номеру l інформаційного каналу СП BPL 
і номеру відліку початку інтегрування kT у приймачі СП BPL. 
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Рис. 2 Залежність h від номеру каналу l та відліку початку інтегрування kT (lл = 25 м;  
L = 128; ППВ 2х2,5; тип навантаження: однорідна лінії (а); 100 Ом (б); ХХ (в); КЗ (г)) 

З отриманих результатів видно, що для однорідної лінії захисний інтервал 
тривалістю L = 128 відліків виключає вплив інтерференційних завад на передавання 
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інформації по мережах електроживлення h(l, kT опт) ≈ 0. Наявність в МДЕ розгалужень 
призводить до зростання потужності інтерференційних завад, у порівнянні з однорідною 
лінією. Так для МДЕ з 7-ма відгалуженнями та відстанню 25 м між полюсами 1 –9 у 
залежності від типу навантаження на полюсах 2…8 інтерференційні завади h(l, kT опт) 
зростають на певних несучих до 1,6 % (100 Ом), 6,5 % (КЗ) або 13 % (ХХ). Отже, можна 
зазначити, що структура та тип навантажень на відгалуженнях мережі домової 
електропроводки справляє суттєвий вплив, як на величину потужності інтерференційних 
завад в СП BPL, так і на розподіл її каналами цих систем. 

Отримані результати розрахунку частотних характеристик МДЕ  та 
інтерференційних завад у СП BPL дозволили розрахувати досяжні швидкості 
передавання СП BPL, основні результати показані у табл. 1. 

 
Таблиця 1 – Результати розрахунку досяжної швидкості передавання СП BPL R, Мбіт/с 

за відсутності 
інтерференції 

з урахуванням 
інтерференції 

AWGN, дБм/Гц Тип лінії 
Довжина 
лінії, м 

–140 –120 –140 –120 

25 324,6 304,7 298,7 279,1 
Однорідна 

100 324,6 261,3 324,6 261,3 

25 324,6 205,3 231,1 186,6 Розгалужена, 
100 Ом 100 324,6 200,8 134,9 131,5 

25 297,5 230,7 172,5 131,5 
Розгалужена, КЗ 

100 285,1 202,5 102,6 76,4 

25 258,3 197 139 101,6 Розгалужена, 
ХХ 100 276,2 217,8 68,8 49,5 
 
Аналізуючи результати розрахунку досяжної швидкості передавання за 

відсутності інтерференції можна зробити наступні висновки: 
-  частотні спотворення, за рахунок наявності розгалужень МДЕ у порівнянні з 

однорідною лінією призводять до зменшення досяжної швидкості передавання до 2,5 
разів, в залежності від довжини лінії, рівня завад та типу навантаження на 
відгалуженнях; 

-  довжина лінії до 100 м не є обмежуючим швидкість передавання фактором, так 
за відсутності завад швидкість становить 258…324 Мбіт/с в залежності від типу 
навантаження на відгалуженнях; 

-  зовнішні адитивні завади суттєво обмежують швидкість передавання, так за 
рівня завад мінус 120 дБм/Гц швидкість зменшується на 7…17 % і становить 261…304 
Мбіт/с для однорідної лінії, та 23…38 % (до 197…230 Мбіт/с) для розгалуженої мережі в 
залежності від типу навантаження та довжини лінії. 

Результати розрахунку досяжної швидкості передавання з урахуванням 
інтерференції дозволяють зробити наступні висновки: 

-  для однорідної лінії довжиною до 100 м частотні спотворення незначні, 
відповідно при захисному інтервалі L = 128 відліків інтерференційні завади практично 
відсутні та не впливають на досяжну швидкість передавання; 

-  наявність розгалужень МДЕ призводить до значних частотних спотворень, що у 
свою чергу призводить до інтерференційних завад, які здійснюють суттєвий вплив на 
характеристики СП BPL – спостерігається значне зменшення досяжної швидкості, яке 
залежить від типу навантаження; 

-  за навантаження 100 Ом на полюсах 2…8 МДЕ з 7-ма відгалуженнями 
інтерференція призводить до зменшення швидкості передавання на 3…58 % (у 
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порівнянні з варіантом без інтерференції) в залежності від довжини лінії та рівня 
зовнішніх завад; 

-  за навантаження типу КЗ на полюсах 2…8 МДЕ з 7-ма відгалуженнями 
інтерференція призводить до зменшення швидкості передавання на 14…64 % (у 
порівнянні з варіантом без інтерференції) в залежності від довжини лінії та рівня 
зовнішніх завад; 

-  за навантаження типу ХХ на полюсах 2…8 МДЕ з 7-ма відгалуженнями 
інтерференція призводить до зменшення швидкості передавання на 28…75 % (у 
порівнянні з варіантом без інтерференції) в залежності від довжини лінії та рівня 
зовнішніх завад. 

Висновок. 
При визначенні досяжної системами передачі BPL швидкості передавання 

розгалуженими мережами домової електропроводки необхідно враховувати, як зовнішні 
завади, так й інтерференційні завади, при чому також потрібно враховувати, що на 
швидкість впливає і тип навантажень на вільних полюсах цієї мережі. 
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DEVELOPMENT OF RECOMMENDATIONS FOR CONSTRUCTION OF 
TELEMEDICINE NETWORKS AT LOCAL, REGIONAL AND NATIONAL LEVELS 

 
Abstract. In this work, standard design solutions were developed for building 

telemedicine networks at local, regional and national levels taking into account various initial 
data. 

 
Telemedicine is one of the most dynamically developing areas of medicine. 

Telemedicine is a complex concept that includes the processes of diagnosis, treatment and 
prevention in the framework of modern medical services, which are provided using 
telecommunications and information technologies. [1]  

Today, in the world (including the CIS region), more than 250 projects are implemented 
in the field of telemedicine, which differ from each other in the nature of the interaction 
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between the patient and the medical officer, the type of medical services provided, and the 
format of medical data processing. [2] The advantages and prospects for the development of 
telemedicine networks are undeniable, however, during the implementation of such projects, a 
number of difficulties arise, the most significant of which are represented on Fig.1. Methods for 
solution of those problems are represented in methodology of ITU. [3] 

 
Figure 1 –  Main problems of telemedicine networks development 

 
Based on the above reasons, the problem of the development of telemedicine networks 

is relevant. 
 Thus, the aim of this work is to develop uniform recommendations on the design and 

construction of telemedicine networks that can be used to create a telemedicine network with 
various initial data. 

To solve this problem, in the course of work, an approach to creating a scalable and 
functional telemedicine system was proposed, which involves solving two interrelated tasks: 

– initial selection of the best option for building a global telemedicine network at the 
local, regional or national levels with the definition of the specifics of TMS of each medical 
institution in terms of the provision of telemedicine services; 

– subsequent typical design of telemedicine network fragments in each organization 
from the list of medical institutions identified for connection to the developed telemedicine 
network. 

The main source of requirements for the telemedicine network are the characteristics 
(requirements) of telemedicine services that will be provided in the planned network. According 
to WHO [1], telemedicine services are divided into three types: 

– teleconsultation – a service that represents a process of discussing a specific clinical 
case between a patient and a doctor or between a doctor and a doctor, with the aim of providing 
medical care (primary, planned, emergency), defining/clarifying a diagnosis, prescribing 
treatment or tests, etc. and the participants in the process are geographically separated. 

– telemonitoring – a service that represents a process of remote measurement of 
indicators of functional state (pressure, pulse, temperature, etc.) of a patient, who can be in 
various places (at home, at work, in a hospital, etc.), with subsequent transmission of the data to 
medical personnel. 
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– teletraining – a service that represents a process of training with the use of modern 
information and communication technologies, which allows you to conduct education or 
advanced training of medical personnel on the job, remotely. 

All telemedicine services operate with different types of medical data: medical 
recording, black and white/color 2D images, three-dimensional images (3D models), streaming 
video, audio. In design of a telemedicine network, the characteristics of these data must be 
taken into account, such as the average amount of data, the type of traffic on the network, in 
which modes and what quality indicators should be provided, etc. 

In the course of the work, the recommendations for building telemedicine networks 
were formulated, namely: 

– recommendations for the development of technical documentation for the 
construction of a telemedicine network; 

– recommendations on the selection of information and communication technologies 
for the development of a set of technical and technological solutions for creating a telemedicine 
network; 

– typical telemedicine network organization schemes.  
Conclusion. Thus, in the work, a methodology for selection of the best option for 

building telemedicine networks was developed and standard design documentation for building 
telemedicine networks at the local, regional and national levels was described. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ЧАСТКОВО ЗАПОВНЕНИХ 
ПРЯМОКУТНИХ ХВИЛЕВОДАХ 

 
Анотація.  Досліджується елементи антено-хвилеводного тракту у вигляді 

рівномірно вигнутих частково заповнених діелектриком прямокутних хвилеводів для 
мобільних цифрових тропосферних та супутникових станцій зв’язку. 

 
Сучасні станції зв'язку НВЧ діапазону мають в своєму складі відрізки 

порожнистих прямокутних хвилеводів, рівномірно вигнутих в E- и H- площинах. Такі 
елементи дозволяють створити тракт НВЧ компактним і зменшити габарити 
багатоканальних цифрових станцій зв'язку. Для антено-хвидеводних трактів 
перспективних  цифрових станцій зв'язку, реалізованих на частково заповнених 
діелектриком прямокутних хвилеводів (ЧЗДПХ), також потрібні рівномірно вигнуті в 
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E- и H- площинах елементи.  
            Теорія ЧЗДПХ викладена в монографії[1]. Для розрахунків викоростаємо 
основні формули, що наведені в роботі[1].  

На рис.1 та рис. 2 показані результати розрахунку коефіцієнта стоячої хвилі 
(КСХ) від подвійного зчленування регулярних ЧЗДПХ, між якими включено відрізок 

рівномірно вигнутого ЧЗДПХ. На рис.1 показано залежність КСХ від /g при r2/r1 = 

1,5, а на рис.2 показано залежність КСХ от (r1+r2)/2g при /g = 1,5. Криві 1 відносяться 
до вигину в Н - площині, криві 2 - до вигину в Е - площині. Для кривих 1 величина g=a, 

а для кривих 2 величина g=b. Графіки побудовані для значень 0 = /2 та r=4. 
 

Аналіз графіків показує, що 
в порівнянні з подібними 
зчленуваннями на порожніх 
прямокутних хвилеводах, отримані 
залежності для ЧЗДПХ носять 
менш осциллирующий характер. Це 
дозволяє отримати краще 
узгодження в тракті НВЧ на 
ЧЗДПХ в більш широкому 
діапазоні хвиль. Відзначимо, що з 
наближенням до межі 
однохвильового режиму роботи 
ЧЗДПХ велечина КСХ від вигинів в 
Н- площині збільшується на 
відміну від значень КСХ для 
вигинів в E– площині. Розглянуті 
подвійні зчленування з E – 
вигинами мають більший 

коефіцієнт перекриття по діапазону ніж аналогічні з H – вигинами ЧЗПХ. 
 

 
 

Рисунок 2 - Залежність коефіцієнта стоячої хвилі від велечини (r1+r2)/2g 
 

Зазначимо, що для забезпечення досить широкосмугової роботи антено-
хвилеводного тракту на ЧЗДПХ, що містить відрізки рівномірно вигнутих хвилеводів, 
необхідно вибрати довжину l >2  (для вигинів і в H – площині, і в  E – площині), але 
кратну полухвилі в перетині g/2 хвилеводу. Величина l залежить від відношення r2/r1 і 
значення . Це призводить до обмеження величини r2>r1 і свідчить про небажаність 

 

 
Рисунок 1 – Залежність коефіцієнта стоячої хвилі 

від велечини /g 
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збільшення кривизни вигинів. Виконання нерівності r1>  дозволяє приблизно оцінити 
граничну велечину відношення r/r1 зі значеннями, вище яких вигини зменшують 
діапазон робочих хвиль антено-хвилеводного тракту на ЧЗДПХ. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ 

ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СФЕРУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
 

Анотація. В роботі досліджується процес впровадження ІКТ в сферу охорони 
здоров’я. Розглядаються особливості проектування телемедицинських мереж, 
формалізовано загальний алгоритм побудови телемедицинської мережі.  

 
Розвиток сучасного суспільства тісно пов'язане з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ) і сфера охорони здоров'я не є винятком. Застосування в 
медицині і охороні здоров'я ІКТ, інформаційних систем дозволяє отримати ряд переваг 
[1]: 

  Скоротити час, що витрачається на реєстрацію і облік пацієнтів; 
  Зменшти не медичну навантаження на персонал; 
  Підвищити доступність медичних послуг (особливо актуально для осіб з 

обмеженими можливостями, а так само для тих, хто проживає у віддалених районах); 
  Збільшити час на проведення діагностики та обстежень; 
  Знизити тимчасові витрати медичного персоналу на виконання рутинних 

операцій; 
  Отримувати швидкий доступ до інформації; 
  Організовувати телеконференції для консультацій з колегами; 
  Оптимізувати фінансові витрати медичного закладу. 
Використання інформаційних технологій сприяє поліпшенню показників якості 

роботи медичних установ. Статистичні дослідження в країнах Євросоюзу, США, Канаді 
показали, що впровадження ІТ в сферу охорони здоров'я сприяє [1, 2]: 

 поліпшенню психологічного стану пацієнтів; 
 зниженню смертності серед пацієнтів; 
 підвищенню задоволеності хворих наданими медичними послугами. 
 Дослідження, проведені в лікарняних установах різних типів, методом прямих 

вимірювань показали, що: 
1. Час очікування пацієнтів в черзі знизився, в середньому, на 33%; 
2. Час, що витрачається медичним персоналом на роботу з документами різного 

типу, скоротився на 54%. 
Використання ІКТ в сфері охорони здоров’я утворює новий напрямок – 

телемедицину. Існує декілька десятків визначень терміну телемедицина. Всесвітня 
організація охорони здоров'я визначає це поняття так: телемедицина - це надання послуг 
охорони здоров'я в умовах, коли відстань є критичним фактором, працівниками охорони 
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здоров'я, які використовують інформаційно-комунікаційні технології для обміну 
необхідною інформацією з метою діагностики, лікування і профілактики захворювань і 
травм, проведення досліджень і оцінок, а також для безперервної освіти медичних 
працівників в інтересах поліпшення здоров'я населення і розвитку місцевих громад [2]. 

Сучасні ІКТ надають телемедицині наступні можливості: 
  Надавати первинну долікарську медичну допомогу пацієнту дистанційно; 
  Спростити доступ до медичних послуг людям з обмеженими можливостями, а 

так само тим, хто проживає у віддалених районах; 
 Оптимізувати процес реєстрації і обліку пацієнтів, за рахунок застосування 

механізмів електронної амбулаторної картки пацієнта і електронної черги; 
 Організувати оперативний доступ до даних, як про пацієнта, так і до різних 

довідково-інформаційних систем; 
 Оперативно організовувати телеконференції для отримання консультацій від 

колег; 
 Оптимізувати лікувальний процес за рахунок зменшення числа призначення 

дублюючих аналізів, досліджень; 
 Організовувати і надавати віддалені медичні консультації, проводити 

дистанційну діагностику; 
 Оптимізувати облік використання медичних препаратів, ліків; 
 Оптимізувати адміністративно-фінансові процеси медичного закладу. 
В загальному випадку телемедицинська мережа – це сукупність апаратно-

програмних комплексів передавання даних, спеціалізованих робочих місці лікарів, та 
медичної інформаційної системи. Очевидно, що розбудова телемедичної мережі це 
складний процес, який чітко не регламентований, но з точки зору організації зберігання 
медичних даних мережу телемедицини може будуватися на базі централізованої або 
децентралізованої (розподіленої) схеми [3]. 

Під централізованою архітектурою мережі телемедицини будемо розуміти таку 
мережу, в якій всі медичні дані (персональні дані лікарів, пацієнтів, результати аналізів, 
досліджень, історії хвороб і т.п.) будуть зберігатися в єдиному, спеціальним чином 
організованому централізованому сховищі вільно. Під децентралізованою 
(розподіленою) архітектурою мережі телемедицини будемо розуміти таку мережу, в якій 
всі медичні дані будуть зберігатися в єдиному централізованому сховищі вільно, але при 
цьому реалізована можливість проміжного зберігання медичних даних в локальних 
сховищах об'єктів телемедичної мережі або на АРМ лікарів. 

Перевагами централізованої схеми є краща керованість мережі, відсутність безлічі 
дублюючих примірників однієї й тієї ж інформації, більш низька вартість реалізації. 
Недоліком централізованої схеми є високий час затримки в отриманні необхідних 
медичних даних (в разі проблем з доступом центрального сховища до зовнішньої мережі 
дані можуть бути взагалі не доступні). Перевагою розподіленої схеми є мінімізація 
затримки доступу до даних, до недоліків відноситься більш висока вартість, наявність 
безлічі дублюючих примірників однієї й тієї ж інформації. При розподіленій архітектурі 
висуваються додаткові вимоги до АРМ [3]. 

Мережа телемедицини можна вважати повністю заданою, якщо для неї задані: 
1. Масштаб мережі (локальна, регіональна і т.п.); 
2. Типи об'єктів (центри та пункти телемедицини) входять до її складу; 
3. Ієрархія об'єктів мережі; 
4. Типи медичних послуг, що надаються мережею; 
5. Типи каналів зв'язку між об'єктами мережі. 
Отже, для побудови мережі телемедицини необхідно визначити вимоги до мережі 

і співставити їх з можливостями доступних для побудови мереж телемедицини 
мережевих технологій. Загальний алгоритм вибору системи показаний на малюнку 1. 
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Для побудови мережі телемедицини необхідно вирішити наступні задачі: 
- визначити перелік вимог до мережі (масштаб, типи пунктів, перелік послуг); 
- вибрати технологію / технології, яка / які відповідають вимогам користувача. 
Незважаючи на суттєві переваги розвитоку телемедицинських мереж 

перешкоджає низка проблем [4, 5]: 
1. Фінансовий фактор. Процес впровадження телемедицини вимагає 

наявності значних фінансових ресурсів, невірна оцінка необхідного обсягу фінансових 
ресурсів може привести до провалу проекту. 

2. Технологічний  фактор. Впровадження телемедицинських мереж та систем є 
складним процесом, який потребує прийняття до уваги багатьох факторів. Відсутність 
досвіду у визначенні вимог до майбутньої телемедицинської мережі призводить до 
некоректного формування завдання на проектування. Помилка на етапі формування 
технічного завдання призводить до необхідності корекції прийнятих проектних рішень, 
що призводить до додаткових витрат як фінансових ресурсів так і часу. 

 
 

Рисунок 1 – Узагальнений алгоритм побудови мережі телемедицини 
 
3. Фактор безпеки. Необхідно забезпечити високий рівень безпеки приватних 

медичних даних пацієнтів, що є дуже складною задачею. 
4. Законодавчій фактор. Відсутність єдиної нормативної бази та єдиної державної 

концепції щодо створення та розбудови телемедицинських систем та мереж гальмує 
процес їх впровадження у медичні заклади; 

5. Людський фактор (опір персонала). Впровадження телемедичних мереж і 
систем, в тому чи іншому вигляді сприяють автоматизації як лікувально-діагностичних 
так і допоміжних процесів медичного закладу. Неправильне розуміння персоналом 
медичної установи цілей автоматизації (спрямованість на підвищення якості, а не на 
скорочення штату), може призводити до того, що персонал буде саботувати процес 
впровадження. 

Вирішення зазначених проблем сприятиме пришвидшенню процесу впровадження 
телемедицинських мереж та систем. 

Отже, в роботі досліджено процес впровадження ІКТ в сферу охорони здоров’я, 
визначено особливості цього процесу та які переваги це надасть. Описано загальний 
алгоритм створення телемедицинських мереж, виявлено проблеми, які заважають їх 
розвитку. 
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МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ  ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК 

СИСТЕМ ПЕРЕДАЧІ ОРТОГОНАЛЬНИМИ ГАРМОНІЧНИМИ СИГНАЛАМИ 
УЗАГАЛЬНЕНОГО КЛАСУ 

 
Анотація. Актуальність роботи полягає в дослідженні перспективних 

ефективних телекомунікаційних технологій передачі сигналів широкосмуговими 
мережами доступу. Метою роботи є дослідження перспективних телекомунікаційних 
технологій і характеристик систем передачі  ортогональними гармонічними сигналами 
узагальненого класу (СП ОГС УК). 

 
Широке розповсюдження СП ОГС на мережах зв'язку пов'язано з тим, що ці 

системи забезпечують високу ефективність передавання інформації каналами зв'язку з 
ненормованими і нестабільними в часі частотними характеристиками, з адитивними і 
мультиплікативними завадами. Впровадження СП ОГС є перспективним напрямком 
розвитку сучасних телекомунікацій і підвищення ефективності телекомунікаційних 
технологій ШД є актуальним напрямком проведення наукових досліджень 
перспективних технологій передавання з застосуванням ОГС і розробки нових технічних 
рішень побудови СП ОГС з сигналами узагальненого класу УК. 

В СП ОГС загальна швидкість передавання складається із суми біт інформації, що 
передаються на всіх несучих частотах за певний час [1-3]: 

 
макс

мін

т інф ( )
N

i N

R f b l


   , (1.1) 

де f т інф – частота інформаційних кадрів у СП ОГС (4 кГц для технологій хDSL); 
Nмакс – номер максимальної несучої, що використовується у СП ОГС (для технології 
ADSL2+ це 511, а для VDSL2 – 2782); Nмін – номер мінімальної несучої частоти, що 
використовується у СП ОГС (6 для технологій хDSL); b(l) – максимальна кількість біт 
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передаваних протягом тактового інтервалу на l-й несучій (l = 1, 2 , ..., lk, lk – загальна 
кількість несучих). 

На рис. 1 наведено  структурну схему l – го каналу традиційної  СП ОГС (СП-1).  
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Рисунок 1 – Структурна схема l – го каналу традиційної  СП ОГС (CП-1) 

 
Системи ОГС УК описуються наступним  виразом: 
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     ,                        (1.2) 

де f0 – рознесення (частотний інтервал) між частотами сусідніх гармонічних 
функцій, що входять до складу функції (1.2);  

N – число ортогональних функцій;  
T – тривалість тактового інтервалу (функцій);  
0 – інтервал ортогональності; 
u(t) –обвідна. 
Сигнали (1.2) є ортогональними на інтервалі Т при накладенні певних обмежень 

на функцію u(t). Схема (модель) ОГС УК відрізняється від схеми СП з традиційними 
ОГС тим, що в ній використовуються наступні сигнали-переносники (несучі сигнали) і 
опорні сигнали кореляторів: 
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,                            (1.3) 

де l1 і l2 – номери несучих першого і останнього каналів СП, розраховані як 
номери гармонік частоти ω0, lk – число використовуваних несучих (каналів). 

На рис. 2 наведено структурну  схему  l – го каналу СП ОГС УК  (СП-2). 
Для СП-1 і для СП-2  виконані розрахунки співвідношення ефективних значень 

інтерференційної завади і сигналу на вході приймача для СП за технологією ADSL 2+. 
Параметри моделі  СП по технології ADSL2+ взяті у відповідність з Рекомендацією 
G.992.5: кількість відліків на інтервалі ортогональності N = 1024, кількість відліків на 
захисному  інтервалі L = 64, номер першого інформаційного каналу m = 33, кількість 
інформаційних каналів n = 479. Середовище передачі – телефонні кабелі типу ТП з 
діаметром жил 0,64 мм, з довжинами  lл = 3 км. Кількість відліків R ІР визначалася з 
умови енергетичної концентрації  ІР, що складає: для ІР кабелю довжиною 3 км –  
R = 111. 

Результати розрахунків інтерференційних  завад  для СП-1 та СП-2  представлені 
в тривимірному вигляді на рис. 3, 4.  
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Рисунок 2 – Структурна  схема l – го каналу СП ОГС з сигналами – переносниками 

узагальненого класу (CП-2) 
 

На графіках рис. 3, 4  по горизонтальним осям відкладено номер інформаційного 
каналу СП l = 1, 2, …, 479, і номер відліку початку обробки    сигналу в приймачі kT= 0, 1, 
2, …, 150, а по вертикальній осі – відношення ефективних значень інтерференційної 
завади і сигналу на вході приймача hl: 

. 
2

2 100, %, 0,  1, 2, ..., 1,l
l

l

h l N
s

     

де 2
l  – ефективне значення  завади; 2

ls  – ефективне значення сигналу в l-му 

каналі СП ОГС на вході приймача СП ОГС.  
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Рисунок 3 – Розподілення   hl по каналам СП-1  в залежності від kT  

(lл = 3 км, ТПП 10 ×2 × 0,64 мм, ADSL2+, L = 64)   
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Рисунок 4 – Розподілення   hl по каналам СП-2  в залежності від kT (lл = 3 км,  

ТПП 10 ×2 × 0,64 мм, ADSL2+, L = 64)  
 
Аналіз результатів розрахунків дозволяє зробити наступні висновки: 
- з ростом довжини кабелю зростає відношення ефективних значень 

інтерференційної завади і сигналу. Це пояснюється збільшенням затухання сигналу та 
лінійних спотворень переданого сигналу при проходженні його через канал зв'язку 
більшої довжини; 

- діапазон значень kT («вікно»), при яких відношення ефективних значень 
інтерференційної завади і сигналу є невеликим (порівняно зі значеннями цього 
відношення в іншому діапазоні), з ростом довжини каналу зв'язку зміщується вправо, 
очевидно, що при цьому збільшується оптимальне за вищевказаним критерієм значення 
kT; 

- відношення ефективних значень інтерференційної завади і сигналу істотно (в 
сотні і тисячі разів) залежить від моменту kT початку обробки сигналу в приймачі, тому 
вкрай важливим є правильність вибору оптимального значення kT, яке здійснюється 
системою тактової синхронізації приймача СП ОГС. 

Проведене моделювання підтвердило теоретичні висновки про перевагу СП з ОГС 
узагальненого класу в порівнянні з СП з традиційними ОГС. 
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АНАЛІЗ ВАРІАНТІВ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
Анотація. У роботі аналізуються процес вибору варіантів побудови системи контролю 
доступу підприємства, пропонується спосіб об’єктивного вибору системи відповідно до 
вимог замовника. 

 
Система контролю доступу є невід’ємною частиною системи інформаційної 

системи безпеки підприємства. Задачі, що вирішуються системою контролю доступу 
полягають в ідентифікації особи та ухваленні рішення щодо надання чи не надання 
доступу до об’єкту/ресурсу  [1].  

Сьогодні існує декілька способів ідентифікації користувачів, а саме [2]: парольна 
ідентифікація; апаратна ідентифікація, біометрична ідентифікація та багатофакторна 
ідентифікація [3]. 

Парольна ідентифікація ґрунтується на тому, що користувач знає певний 
секретний ключ (пароль) за яким його можна  ідентифікувати. Головна її перевага – 
відносна простота роботи такої системи ідентифікації. Надійність системи залежить від 
складності паролю та того як користувачі зберігають цій пароль. Якщо пароль занадто 
простий, то його досить легко підібрати. Складні паролі забезпечують високий рівень 
надійності, але їх складно запам’ятовувати, тому  користувачі можуть їх забути.  

Апаратна ідентифікація в якості ідентифікатора використовує спеціальний 
апаратний пристрій, який не можливо забути, але його можна вкрасти або підробити. До 
того ж апаратні ключі мають обмежений строк використання і тому потребують через 
деякий час заміни. Така система ідентифікацій більш надійна, але й більш дорога ніж 
парольна. 

Біометрична ідентифікація лишена цих недоліків. Біометричні ідентифікатори 
неможливо втратити чи забути, їх складно підробити, але їх можна вкрасти або 
підмінити. Також до мінусів цієї схеми ідентифікації слід віднести  відносно велику 
вартість системи [2].  

Очевидно, що впровадження системи контролю доступу є складною задачею, 
вирішення якої потребує комплексного аналізу багатьох факторів – від оцінки вихідних 
даних та визначення цілей системи до порівняльної оцінки функціональних можливостей 
конкретних систем.  

Одним з підходів до вибору системи є метод експертних оцінок. Даний метод 
передбачає формування групи експертів, які виконують наступні дії: 
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1. Аналізують вихідні дані; 
2. Визначають цілі та задачі системи; 
3. Формують перелік вимог до функціональних характеристик системи; 
4. Формують додаткові вимоги до системи; 
5. Визначають критерії оцінювання систем, претендентів на впровадження; 
6. Визначають вагові коефіцієнти критеріїв; 
7. Оцінюють системи претенденти на впровадження; 
8. За результатами оцінки формують рекомендацію щодо вибору системи для 

впровадження. 
В якості експертів можуть виступати як сторонні фахівці так і працівники 

підприємства.  
В загальному випадку описаний алгоритм можна записати наступним чином: 

1. Експерти визначають множину критеріїв оцінювання   , 1,iE e i n   ; 

2. Далі експерти визначають множину додаткових критеріїв   , 1,jA a j m   ; 

3. Наступним кроком експерти визначають вагові коефіцієнти i  та j  для 

критеріїв оцінювання та додаткових критеріїв відповідно. Для цього можна застосувати 
метод ранжування – кожний експерт розташовує критерії за якими оцінюють систему в 
порядку зменшення їх важливості (на його думку). Першою, експерт ставить найбільш 
важливу характеристику, другою – наступну за важністю характеристику и т. д. Далі ці 
ранги перетворюються таким чином, що перший ранг отримує оцінку m, другий ранг – 
оцінку m-1, третій ранг оцінку m-2 і так далі, до рангу m, який отримує оцінку 1 (табл 1.). 
Позначимо отримані оцінки через rik, де i це номер i - го експерту, а k це номер k - ої 
характеристики. Тоді результати ранжування характеристик експертами можна звести до 
таблиці (табл.. 3.1) 

Таблиця 1 – Ранжування критеріїв  
Критерії 

Експерти 
Е1 Е2 . . . Еm 

1 r11 r12 . . . r1m 
2 r21 r22  r2m 
. . .. . . 
L rL1 rL2 . . . rLm 

 оцінок r1 r2 . . . rm 
 

Підсумковий ранг характеристики визначається як: 
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j
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r
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r
1

i=1,2, …,m. (1)

Тоді ваговий коефіцієнт характеристики можна визначити наступним чином: 
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 , i=1,2, …,m. 
(2)

4. Далі експерти оцінюють системи за обраними критеріями. Підсумкова оцінка 
визначається як: 

i i j j
i j

M e a      (3)

1,  1i j
i j

      (4)
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5. Експерти формують рекомендації щодо вибору системи. Очевидно, що 
доцільно обирати систему яка отримала найвищу оцінку. 

Отже, в роботі розглянуто підхід до вибору оптимальної системи контролю 
доступу для підприємства, який ґрунтується на апараті експертних оцінок, та дозволяє 
брати до уваги усі вимоги замовника. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ CMS З ВИБОРОМ ОПТИМАЛЬНОЇ  
ДЛЯ РОЗРОБКИ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ  

 
Анотація. Двадцять перше століття це вік інформаційних технологій. Зараз 

багато людей переходять зі звичайних магазинів, де потрібен персонал і багато 
приміщень щоб успішно розвивати свій бізнес в інтернет. При створені інтернет-
магазину ставиться декілька задач: в першу чергу забезпечення функціоналу щодо 
основних функцій кошик, розрахунок, порівняння; по-друге магазин має мати більш 
виграшний вигляд у порівнянні з конкурентами. Головною інженерною задачею є 
створення основного функціоналу інтернет-магазину, тобто забезпечити виконання 
всіх основних функцій. Є багато способів вирішити цю проблему, але на мій розсуд 
створити магазин за допомогою CMS OpenCart оптимальне рішення. У цій роботі 
показані всі плюси і мінуси CMS OpenCart у порівнянні з іншою, не менш популярною 
CMS Joomla. 

 

Стрімкий розвиток мережі Інтернет, застосування новітніх технологій і 
комунікацій у комерційній діяльності і повсякденне життя зумовило появу нових 
економічних явищ, таких як електронна комерція. Система електронної комерції - це 
система, що має модульну структуру і дозволяє виробляти процедури продажу товарів 
певного виду за допомогою електронних платіжних засобів. Область роботи систем 
електронної комерції включає On-line транзакції і підтримку інформаційного обміну з 
постачальниками і споживачами, проведення маркетингових досліджень, статистичний 
моніторинг, організація документообігу та інше. 

За допомогою електронної комерції відбувається прискорення більшості бізнес-
процесів за рахунок їх проведення електронним чином, тому що інформація передається 
безпосередньо до одержувача, минаючи стадію створення паперової копії на кожному 
етапі. 
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Метою даної проектної роботи є розробка інтернет магазину, що представляє 
собою продаж товарів магазину «mobile-shop», яке дозволить продавцеві розміщувати в 
інтернеті інформацію про продукцію і приймати замовлення покупців. А покупці 
відповідно можуть переглядати каталог і здійснювати покупки, доставка якої буде 
виконана через систему поштового зв'язку або кур'єром [1]. 

Всі інтернет-магазини надають потенційному покупцеві в цілому ідентичний 
набір функцій, відрізняючись один від одного тільки широтою асортименту і дизайном. 
Головною перевагою є якісна реалізація функцій інтернет-магазину, максимально 
орієнтована на зручність потенційного покупця. 
Таким чином, щоб перевершити аналогічні інтернет-магазини, і виходячи з вимог 
покупців, що пред’являють до web-сайту інтернет-магазину, основна увага в розробці 
має бути приділена зручності для користувача інтерфейсу, а саме надання широкої 
інформації про продукцію, а також наявність зручних для користувача способів оплати 
[2]. Вибираючи платформу для свого майбутнього сайту, з'являється непростий вибір: 
безліч CMS, різні функції, різні можливості, ціни. Безперечно, щоб віддати перевагу 
якійсь певній CMS, необхідно розуміти які недоліки і переваги існують у кожної з них. 
Для цього необхідно виконати аналіз CMS для інтернет- магазину. Я зробив порівняння 
доволі популярних CMS OpenCart та CMS Joomla. CMS OpenCart - це 
багатофункціональна, легка в використанні, дружня пошуковим системам з візуально 
привабливим інтерфейсом CMS.  CMS OpenCart орієнтована на розробку інтернет-
магазинів, всі інструменти і модулі налаштовані під електронну комерцію [3]. CMS 
Joomla ж універсальна система управління контентом з відкритим вихідним кодом і 
можливістю розширення функціональності за рахунок установки плагінів [4]. 
Порівняння двох CMS приведенні в таблиці 1 [5]. 

 
Таблиця 1 – Порівняння CMS OpenCart та Joomla 

 OpenCart Joomla 
Ціна Безкоштовна Безкоштовна 

Графічний редактор Так Так 
Підтримка плагінів Так Так 
Інтернет- магазин Так Так 
Платіжні системи Так Ні 

Доступ по протоколу 
HTTPS 

Так Ні 

Інтерфейс Простий Не інтуїтивний 

SEO оптимізація сайту Так 
Потрібен додатковий 

модуль 

Безпека 
Високий ступінь надійності 

безпеки 
Серйозні проблеми з 

безпекою 
Захист від вірусів Так Ні 

Основні недоліки 

1. Створення дублів сто-
рінок, що повністю усу-
вається тільки після уста-
новки платних розширень. 
2. Є також проблеми з 
масовим додаванням нових 
товарів. Тому кожен раз 
доводиться завантажувати 
мало не весь асортимент. 

1. Один з недоліків Джумли 
- високий відсоток зламаних 
сайтів. На комерційних сис-
темах загроз менше через 
закрите ядро, Джумла ж для 
любителів несанкціонова-
ного доступу - відкрита 
книга. Крім того, уразли-
вості часто ховаються в 
розширеннях, тому до їх 
вибору потрібно підходити 
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з великою увагою. 
2. Проблеми можуть виник-
нути і при оновленні сис-
теми. Головна складність - 
несумісність версій движка 
і плагінів. Особливо це сто- 
сується безкоштовних до-
повнень, тому перед онов-
ленням движка рекомен-
дується робити резервну ко-
пію і відключати всі пла-
гіни, а потім включати їх по 
черзі, перевіряючи праце-
здатність. 

 
Висновки 
Виходячи з того, що для інтернет магазину як і для будь якого магазину вкрай 

важливою є безпека, а наявність платіжних систем суттєво розширює можливості 
розрахунків (табл. 1), то для розробки інтернет-магазину явно переважає CMS OpenCart. 
Як виявилося з порівняння CMS Joomla практично не підходить для розробки інтернет-
магазину. 
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АНАЛІЗ ІНТЕНСИВНОСТІ ТСР ТРАФІКУ ДОДАТКІВ  

В КАНАЛІ WI-FI МЕРЕЖІ 
 

Анотація. Сформовано критерій оцінки інтенсивності ТСР/ІР трафіку додатків 
в каналі взаємодіючих Wi-Fi систем. Виконано аналіз обсягів службової інформації 
протоколів при установлені й завершені ТСР з’єднання та надійній передачі трафіку 
додатків чутливих до втрат пакетів та спотворень інформації. Проведено 
дослідження швидкості передачі трафіку додатку в залежності від обсягу корисних 
даних й кількості ТСР сегментів. 
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Вступ. При проектуванні Wi-Fi мереж виникає задача обґрунтування необхідної 
пропускної здатності каналу взаємодіючих пристроїв, по якому з заданою якістю можна 
передавати мультисервісний трафік додатків користувачів мережі. Для вирішення цієї 
задачі необхідно, в першу чергу, дослідити інтенсивність трафіку, який створюють 
додатки різного типу. Зокрема, трафік одних додатків може бути чутливий до втрат 
пакетів, а інших – до затримки пакетів. Тому, в залежності від типу трафіку, для передачі 
даних додатків можуть застосовуватись різні транспортні протоколи. Зокрема, для 
передачі трафіку додатків, які чутливі до втрат пакетів використовують транспортні 
послуги протоколу ТСР, який має механізм повторної передачі вчасно не прийнятих, або 
прийнятих з помилками пакетів. Але реалізація цього механізму протоколу створює 
додатковий трафік, який потребує певної частки пропускної здатності каналу зв’язку та 
вносить затримки при передачі даних додатку. 

Задачі, які пов’язані з оцінкою інтенсивності передачі трафіку додатків в каналах 
мережі досліджувались в багатьох роботах. Зокрема, в [1] розглядались протокольні 
механізми передачі даних в Wi-Fi мережі. В [2] розроблено математичну модель, яка 
враховує протокольні процедури формування пакетів, зокрема кількісні перетворення 
інформації при інкапсуляції, фрагментації, вирівнюванні та агрегації блоків даних. В [3], 
на основі математичної моделі [2], розроблено метод розрахунку швидкості передачі 
трафіку додатку в каналі взаємодіючих систем. В [4] аналізувалась надлишкова 
інформація потоку ТСР сегментів у каналі взаємодіючих Wi-Fi систем. В [5] 
аналізувалась інтенсивність відео трафіку в каналі Wi-Fi мережі, чутливого затримки 
пакетів. Але, дослідження інтенсивності трафіку додатків в каналі Wi-Fi мережі, 
чутливих до втрат пакетів, не виконувалось. 

Метою роботи є аналіз інтенсивності передачі, за процедурами ТСР сеансу зв’язку, 
трафіку додатків чутливих до втрат пакетів та спотворень інформації в каналі Wi-Fi 
мережі. 

Процедури ТСР сеансу зв’язку. Протокол ТСР в процесі передачі даних додатку 
може розбивати їх на q сегментів. Кількість сегментів залежить від обсягу блоку даних 
додатку, розміру “ковзного вікна” взаємодіючих протоколів ТСР та максимальної одиниці 
передачі MTU (Maximum Transmit Unit) протоколу канального рівня, зокрема Wi-Fi. В 
процесі взаємодії систем α та β при передачі даних додатку виділяють такі процедури 
протоколу ТСР: 

а) установлення логічного з’єднання, яке передбачає передачу, наприклад 
системою α, ТСР запиту на логічне з’єднання, отримання від системи β квитанції із 
запропонованими параметрами з’єднання та передачу системою α підтвердження на 
згоду з цими параметрами з’єднання; 

б) надійної передачі сегментів з даними додатку, що передбачає передачу 
системою α ТСР сегмента з даними додатку та отримання ТСР квитанції від приймаючої 
системи β, про вірне приймання даних; 

в) завершення логічного з’єднання, яке передбачає передачу, наприклад системою 
α, ТСР запиту на завершення з’єднання та отримання квитанції від приймаючої системи 
β про завершення логічного з’єднання. 

За цими процедурами протоколу ТСР протягом сеансу зв’язку взаємодіючі 
системи α та β передають певну кількість пакетів, зокрема [4]: dα + q + dβ + v, 

де dα – три службові ТСР пакети (запити, квитанції) системи α; dβ – два службові 
ТСР пакети (квитанції) системи β; q – інформаційних ТСР пакетів (сегментів) системи α з 
даними додатку; v – службових ТСР пакетів системи β (квитанції з підтвердженням 
вірного приймання інформаційних ТСР сегментів), причому v ≤ q. 

Критерій оцінки інтенсивності ТСР трафіку додатку. Абсолютним критерієм 
оцінки інтенсивності передачі трафіку додатку в каналі зв’язку є швидкість передачі 
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даних додатку appR , яку розраховують за запропонованою в [3] формулою. Представимо 

цю формулу у більш загальному вигляді 
 )ΔΔ)(χχ(χ  IGP syssysappuseappapp RRRR  , (1) 

де appχ – частота передачі блоків даних додатку за час Т, де Т = 1 с; useR – 

швидкість передачі корисних даних додатку, обсягом useI  в одному блоці даних; sysχ – 

частота передачі пакетів системи за час Т; TIR /ΔΔ syssys   – швидкість передачі бітів 

службової інформації стеку протоколів системи, обсягом sysΔI  в одному пакеті; 

TIR /ΔΔ IGPIGP  – швидкість, яка еквівалентна передачі IGPΔI  бітів між пакетної щілини 

IPG (Inter Packet Gap) [5]. 
З урахуванням ТСР процедур, використовуючи (1) запишемо формулу для 

розрахунку швидкості передачі qappχ  інформаційних пакетів з корисними даними 

додатку системи α та αsysχ d  службових пакетів цієї системи з інформацією протоколу 

ТСР 
 )ΔΔ)((  IGP sysαuseαapp RRdqRqR  . (2) 

Системи α та β взаємодіють в одній технологічній мережі та використовують 
однакові стеки протоколів. тому обсяги sysΔI  службової інформації стеку протоколів цих 

систем у пакетах будуть також однакові. Аналогічно (2) запишемо формулу для 
розрахунку швидкості передачі vd  βsysχ  службових пакетів системи β з інформацією 

протоколу ТСР 
 )ΔΔ)((  IGP sysββapp RRvdR  . (3) 

Особливістю Wi-Fi мережі є використання для передачі даних спільного 
частотного каналу з поділом напрямів передачі за часом. Тому, використовуючи вирази 
(2) та (3), запишемо формулу для розрахунку швидкості передачі інформаційних та 
службових пакетів взаємодіючих систем α та β у спільному частотному каналі 

 )ΔΔ)((  IGP sysβαuseβappαappapp RRvdqdRqRRR  . (4) 

Обсяг службової інформації протоколів. Для передачі даних додатків, які 
чутливі до втрат пакетів, застосовують транспортний протокол ТСР. Системи, які 
розташовані в різнотипних мережах взаємодіють за протоколом ІР, четвертої IPv4, або 
шостої IPv6 версій. Системи у Wi-Fi мережі взаємодіють за протоколами канального та 
фізичного рівнів стандарту ІЕЕЕ 802.11b/a/g/n/ac. В подальшому будемо застосовувати стек 
протоколів ТСР/ІР/802.11n. Пристрої Wi-Fi четвертого покоління (стандарт 802.11n) у 
змішаному режимі ММ (Mixed Mode) можуть взаємодіяти з пристроями нижчого 
покоління (стандарти 802.11b/a/g). Швидкісний режим зеленого поля GМ (Greenfield 
Mode) застосовується для взаємодії в Wi-Fi зоні пристроїв тільки четвертого покоління – 
802.11n. 

Обсяг службової інформації будь-якого стека протоколів системи розраховують за 
відомою формулою [2] 

 
i

iII )(
sys , (5) 

де )(Δ iI – обсяг службової інформації протоколу і-го рівня системи, 
В табл. 1 представлені обсяги службової інформації стеку протоколів 

ТСР/ІР/802.11n системи α в dα+q пакетах та системи β в dβ+v пакетах. При розрахунках за 
формулою (5) враховувалась обсяги інформації основних заголовків протоколів: ТСР –
 20 байт; ІРv4 – 20 байт; ІРv6 – 40 байт; Wi-Fi підрівня МАС – 34 байт, фізичного рівня 
802.11n-MM (змішаний режим) – 36 байт, та GM 802.11n-GМ (режим зеленого поля) – 30 
байт.  
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Таблиця 1 – Обсяги службової інформації стеку протоколів Wi-Fi систем α та β 

∆Isys, байт 
Cистема α: (dα+q)∆Isys, 

байт 
Cистема β: (dβ+v)∆Isys, 

байт Стек протоколів 
ІРv6 ІРv4 dα ІРv6 ІРv4 dβ ІРv6 ІРv4 

ТСP/ІР/802.11n-
MM 

130 110 3 390+130q 330+110q 2 260+130v 220+110v

ТСP/ІР/802.11n-
GМ 

124 104 3 372+124q 312+104q 2 248+124v 208+104v

 
Аналіз інтенсивності ТСР трафіку додатку. За формулою (4), використовуючи 

обсяги службової інформації стеку протоколів взаємодіючих систем sysΔI  (табл. 1) та 

різні обсяги даних додатку useI  у пакеті (сегменті), зокрема useI = 1100 та 2200 байт, 

розрахуємо швидкість передачі ТСР трафіку додатку в каналі Wi-Fi мережі в залежності 
від частоти qappχ  передачі ТСР сегментів з даними додатку.  

Результати розрахунків швидкості передачі даних додатку  appR  в залежності від 

кількості q ТСР сегментів при обсязі даних додатку useI = 1100 та 2200 байт у кожному 

Wi-Fi пакеті показані, відповідно, на рис. 1 та 2. При розрахунках  appR  враховувалось, 

що на кожний переданий ТСР сегмент з даними додатку отримується підтвердження про 
його приймання, тобто qv , а усереднений обсяг IGPΔI  щілини між пакетами становить 

12 байт. 
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Рисунок 1 – Швидкість передачі трафіку додатку в ТСР сегментах, 1100use I  байт  

 
За результатами розрахунків швидкості передачі ТСР трафіку додатків чутливих 

до втрат пакетів чи спотворення інформації можна зробити наступні висновки.  
Зі збільшенням обсягу даних додатку швидкість їх передачі в каналі взаємодіючих 

Wi-Fi пристроїв за рахунок ТСР процедур збільшується нелінійно.  
Зокрема, передача одного ТСР/ІРv4 сегмента з даними додатку 1100 байт пристроями 
802.11n в режимах MM та GМ потребує резервування пропускної здатності каналу не  
8,8 кбіт/с, а відповідно 15,63 та 15,3 кбіт/с (рис.1). Передача десяти ТСР/ІРv4 сегментів з 
даними додатку 1100 байт у кожному сегменті потребує резервування пропускної 
здатності цього ж каналу не 88 кбіт/с, а відповідно 112,4 та 111,2 кбіт/с. 

Передача збільшеного до 2200 байт обсягу даних додатку в одному ТСР/ІРv4 
сегменті потребує резервування пропускної здатності цього ж каналу не 17,6 кбіт/с, а 
відповідно, 24,43 та 24,1 кбіт/с (рис.2). Передача десяти ТСР/ІРv4 сегментів з даними 
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додатку 2200 байт у кожному сегменті потребує резервування пропускної здатності 
цього ж каналу не 176 кбіт/с, а відповідно 200,4 та 199,2 кбіт/с. 
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Рисунок 2 – Швидкість передачі трафіку додатку в ТСР сегментах, 2200use I байт 

 
Висновок. Результати дослідження швидкості передачі ТСР трафіку додатку в 

ТСР сегментах можуть бути використані для обґрунтування пропускної здатності каналу 
Wi-Fi мережі при передачі мультисервісного трафіку, зокрема трафіку додатків чутливих 
до втрат пакетів чи спотворення інформації. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ОПТИЧНОЇ МЕРЕЖІ  
 

Анотація. Проведене дослідження методів підвищення надійності оптичних 
мереж, в тому числі і таких, що використовують кільцеву топологію. Показано, що 
кільцева топологія має дуже високий параметр надійності за рахунок розповсюдження 
інформації до заданої точки в двох різних напрямках. Розглянуто питання надійності 
оптичних волокон. Запропоновано принципи підвищення цього параметру шляхом 
зменшення остаточного натягу волокна після  прокладання. 

 

В роботі показано, що надійність оптичної мережі визначається як надійністю її 
складових елементів, так і типом та структурою її побудови [1].  При цьому кільцева 
побудова мережі має підвищену надійність за рахунок  розповсюдження інформації до 
заданої точки в двох різних напрямках і, відповідно, різними шляхами. В такому випадку 
пошкодження одного з шляхів буде компенсоване додатковим. 

Враховуючи той факт, що такі елементи мережі, як оптичні волокна мають свій 
параметр надійності, в роботі було розглянуто вплив на цей параметр таких факторів, як 
остаточний натяг та температура [2,3].  

Величина остаточного натягу визначається умовами прокладання оптичного 
кабелю, і може вийти за межі, при яких термін функціонування та надійність лінії не 
відповідають заданому значенню [2]. Таким чином, для прокладання ОК бажано 
використовувати задування кабелю в кабельні канали, що забезпечує мінімальний 
остаточний натяг. Використання кабелеукладача повинне бути мінімізованим. Для 
кабельних каналів, при цьому, використовувати спеціалізовану  стандартну пластикову 
трубку, в якій забезпечено мінімальний коефіцієнт тертя. На додаток до цього 
використовувати спеціальний гель, що містить пластикові кульки. 

Щодо температурного режиму ОК, то в умовах підвищеної температури зростає 
ймовірність відмов оптичного волокна, і таким чином знижується надійність оптичних 
мереж. В цьому випадку необхідний постійний моніторинг волоконно-оптичної лінії 
зв’язку. На цей час велика кількість кабелю прокладається в міських умовах поблизу від 
електроенергетичних ліній та тепломагістралей. При цьому необхідний контроль 
теплового режиму оптичних кабелів [4].  

Враховуючи цей факт, в роботі розглянуто методи контролю теплового режиму 
оптичного кабелю за допомогою оптичного рефлектометру. Це дозволяє оцінювати 
температуру неоднорідності та приймати відповідні заходи щодо перенесення лінії в 
інше місце, або ліквідації ситуації з підвищеною температурою. 

Зазначені заходи значно підвищують надійність оптичних мереж зв’язку. 
 
Література 
1. Фриман Р. Волоконно-оптические системы связи. – М.: Техносфера, 2003. –  

440 с. 
2. Yutaki Mitsunaga. Failure prediction for long length optical fiber based on proof 

testing. J. Appl. Phys. , Vol. 53. -1982. 4847-4853 pp. 
3. Пестриков В.М. Длительная прочность оптических волокон в условиях 

старения материала // Физика и химия стекла, 2000.-  т.26.- №2. – С. 244-257. 
4. Манько О.О. Моніторинг температурних режимів волоконно-оптичних ліній 

зв’язку// Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. – 2012. – 
№3(23). – С.40 – 46.  



 

  320

УДК 621.395.7 
Сергєєв М.О. 

ОНАЗ ім. О.С.Попова 
mak943@ukr.net 

Науковий керівник – к.т.н., ст. викл. Бубенцова Л.В. 
 

ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ РОБОТИ КОРИСТУВАЧІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 
МЕРЕЖІ КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 
Анотація. Розглядаються проблеми безпеки корпоративних мереж сучасних 

підприємств, на прикладі існуючого підприємства ТОВ «Укрмет». Описується 
можливість підвищення безпеки роботи, користувачів корпоративного підприємства, 
впровадження віртуальної приватної мережі та тунельних технологій, їх місце серед 
інших засобів безпеки. 

З кожним роком інформаційні технології продовжують стрімко розвиватися, тим 
самим створюючи нові способи впливу на інформацію. Розвиток інформаційних 
технологій дає можливість підприємствам оптимізувати власну роботу за рахунок 
цифрових копій даних, які мають свій ряд переваг перед фізичним носієм: швидкий 
доступ, довгострокове зберігання без зносу кінцевого інформаційного джерела, 
збереження фізичного простору і т.д. Але крім позитивних моментів присутній і 
негативний вектор при застосуванні інформаційних систем: складність забезпечення 
безпеки інформації, обслуговування носіїв і наймання фахівців в області обслуговування 
і безпеки цифрової інформації, покупка або розробка специфічного програмного 
забезпечення. 

Для здійснення ефективної роботи в сучасних реаліях, захист інформації, є 
обов'язковою умовою, так як необхідна на всіх етапах розвитку організації. В даному 
випадку ми розглянемо безпосередньо корпоративні мережі. Саме вони частіше за інших 
піддаються загрозам, так як через них йде потік інформації характеризує діяльність 
організації. Зупинка даного потоку інформації паралізує всю діяльність організації, що 
стає причиною серйозних матеріальних збитків і втратою іміджу. 

Розглянемо приклад корпоративної мережі ТОВ «Укрмет». 
Досліджуване підприємство розташоване в місті Києві, було засновано в далекому 

1997 році і є одним з лідерів у своїй галузі. Так керівництво, намагаючись йти в ногу з 
часом постійно модернізує та розширює інфраструктуру, тому стає питання у підвищенні 
безпеки мережі підприємства. На сьогоднішній день інфраструктура ТОВ «Укрмет» 
складається з 3 філіалів, кожен з яких працює у власній локальній мережі, котра  
виглядає так, рис. 1: 

•  

 
Рисунок 1 – Обчислювальна мережа філіалу ТОВ «Укрмет» на сьогоднішній день  

 
Філіали розташований в різних містах України. LAN всередині всіх філіалів 

побудована за однаковим принципом, з використанням технології Ethernet, а також 
мережевого обладнання:  
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• D-Link DSL-2500U - ADSL2 + модем, який забезпечує інтернет з'єднання з 

максимальною швидкістю 10 Мбіт / с.; 
• D-Link DES-1024A - комутатор, який дозволяє зв'язати всі пристрої компанії в 

мережу; 
• сервера з файлами філій, а також веб сервер підприємства. 
Філіали компанії постійно обмінюються між собою різними видами інформації: 

документи, відео зв'язок, ip-телефонія. 
Через те, що філіали не пов'язані в єдину обчислювальну мережу обмін всіма 

даними між працівниками відбувається за допомогою пошти або файлообмінників з 
максимальною швидкістю 10 Мбіт / с. Такий метод побудови мережі та обміну 
інформації не відповідає сучасній безпечній мережі корпоративного підприємства. Тому 
для підвищення безпеки буде раціонально об'єднати всі філіали, за допомогою технології 
віртуальних приватних мереж, перейти до ієрархічної моделі мережі та змінити 
обладнання на сучасне та більш технологічне. 

Таким чином, вимогами до нової мережі передачі даних підприємства є: 
• ієрархічна схема побудови; 
• обладнання від компанії Cisco; 
• можливість подальшої модернізації; 
• використання технології VPN за протоколом тунелювання IPSec. 
Стара мережа підприємства була побудована на основі некерованих комутаторів, 

нову ж мережу кожного з підрозділів вирішено побудувати виходячи з трирівневої 
моделі мережі компанії Cisco за допомогою комутаторів рівня L2 / L3 які зможуть 
управляти трафіком підприємства, а також надати високу якість обслуговування.  

Виходячи з невеликих розмірів мережі, і щоб заощадити на ресурсах компанії 
було вирішено об’єднати рівні ядра і розподілу в один рівень ядра / розподілу. Схему 
нової мережі філіалів компанії можна побачити на рисунку 2. 

 
Рисунок 2 - Схема нової мережі кожного філіалу ТОВ «Укрмет» 

 
Користувачі підключені до комутаторів рівня доступу (Cisco 2960), які в свою 

чергу підключені до комутатора рівня ядра (Cisco 3560), а цей комутатор підключається 
до маршрутизатора (Cisco 2911), який з'єднаний з глобальною мережею Інтернет. 
Налаштування VPN тунелів проводиться на кожному підключеному маршрутизаторі. 
Також планується використання VLAN, щоб розмежувати доступ до файлів, в залежності 
від відділу де працює користувач. 
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За допомогою цих технологій вирішується проблема відсутності безпечного 
передавання інформації між офісами, тому що за допомогою тунелювання IPSec, весь 
трафік передається у зашифрованому вигляді. А за допомогою налаштованого VLAN у 
мережі офісів, користувачі не зможуть зашкодити ні серверам, ні своїм колегам. 

В результаті отримаємо захищений від зовнішніх та внутрішніх загроз, стабільний 
і швидкий канал обміну інформацією між філіями, також ефективно розподілений трафік 
між підрозділами та високошвидкісний доступ до файлів і баз даних. 
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ТЕХНОЛОГІЇ ТА АРХІТЕКТУРА СУПУТНИКОВИХ МЕРЕЖ 5G 
 

Анотація. Розглядається технологія та питання створення супутникового 
сегменту мереж п’ятого покоління 5G. Надані технічні характеристики та сценарії 
розгортання супутникового сегменту мережі 5G. 

 
Розвиток сфери телекомунікаційної галузі  підвищення вимог від 

користувальницького сегменту, змушує фахівців телекомунікаційних систем зв'язку 
освоювати нові горизонти. Існуючі мережі не можуть забезпечити нормальне 
функціонування розумних будинків і міст або підтримувати роботу міжмашинної 
взаємодії Machine-to-Machine (М2М) і використання прямого зв'язку Device-to-Device 
(D2D). Так з'являються мережі п'ятого покоління зв'язку 5G. 

В процес стандартизації залучені наступні організації: Партнерський проект 
3GPP, Міжнародний союз електрозв'язку (МСЕ), Партнерський проект oneM2M, CEPT і 
ETSI. 

Міжнародний союз електрозв'язку [1] надає наступні характеристики мереж 
п'ятого покоління 5G наведені в таблиці 1. 

На сьогоднішній день наземний сегмент мереж зв'язку через обмежений радіус 
покриття, що формується базовими станціями мереж 5G нездатний надати повне 
покриття Землі і надати телекомунікаційні послуги у віддалених місцях. Тому 
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Партнерський проект 3GPP [2] надав 3 сценарії розгортання супутникового сегмента, які 
наведені в таблиці 2. 

Таблиця 1 - Характеристики мереж зв'язку 5G. 
Характеристики IMT-Advanced IMT-2020 

Пікова швидкість передачі даних, Гбіт/с 1 
20–лінія вниз  
10–лінія вгору 

Швидкість передачі даних через інтерфейс 
користувача, Мбіт/с 

10 100 

Спектральна ефективність в соті і на границі 
соти 

х1 х3 

Мобільність, км/год 350 500 
Затримка, мс 10 <1 

Щільність підключення (пристроїв/км2) 105 106 
Енергоефективність мережі *1 *100 

Пропускна здатність за географічною ознакою, 
Мбіт/с/м2 

0,1 10 

 
Супутникові орбіти, наведені в таблиці 2 дозволяють використовувати: 
- геостаціонарні супутники (GEO), на висоті 35786 км зможуть забезпечити 1-3 

космічними апаратами (КА) зв'язок між 70 ° пн.ш.. і 70 ° пд.ш.. 
- середньорбітальні супутники (MEO), на висоті 6000 - 10000 км, для покриття 

зв'язку необхідно 10-12 супутників. 
- низькоорбітальні супутники (LEO), на висоті 800-2000 км за допомогою 

супутникового групування з 50-100 КА, зможуть організувати безперервне покриття 
мережею супутникового зв'язку над поверхнею Землі. 

Партнерський проект 3GPP також надав мережеву архітектуру супутникового 
сегмента мережі 5G [2] наведену на рисунку 1. 

Таблиця 2 - Сценарії розгортання супутникового сегмента 5G. 
Параметри Сценарій 1 Сценарій 2  Сценарій 3 
Використовувані 
супутниковим 
сегментом діапазони 
частот 

Діапазон 1,5 або 2 
ГГц для обох 

ліній (DL і UL) 
 

Діапазон 20 ГГц для 
ліній DL. Діапазон 30 

ГГц для ліній UL 
 

Діапазон 
40 або 50 ГГц 

 

Метод поділу 
сигналів 

FDD FDD FDD 

Супутникова 
архітектура 

Bent-pipe Bent-pipe, 
On-Board Processing 

Bent-pipe, 
On-Board 
Processing 

Типове використання  
супутникового 
сегмента в мережі 5G 

Мережа доступу 
 

Транспортна мережа Транспортна 
мережа 

Ширина каналу, МГц 
(DL + UL) 

До 2 х 10 До 2 х 250 До 2 х 1000 
 

Супутникові орбіти GEO, LEO LEO, MEO, GEO LEO, MEO, GEO 
Сценарії 
використання 

100% поза 
приміщенням 

100% поза 
приміщенням 

100% поза 
приміщенням 

Абонентське 
обладнання 

Фіксоване, 
непорушне, 

мобільне 

Фіксоване, 
непорушне, мобільне 

Фіксоване, 
непорушне, 

мобільне 
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а) на основі технології Bent-pipe 

 
 

б) на основі технології On-Board Processing 
Рисунок 1 - Мережева архітектура супутникового сегменту мережі 5G 

 
Беручи до уваги необхідність збільшення обхвату територіального покриття Землі 

зв'язком, розвиток супутникового сегмента на найближчі 5 років стає одним з актуальних 
питань щодо впровадження технології п'ятого покоління 5G. 
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Abstract.  The report is devoted to the analysis of design features of structured cabling 

systems on objects with hardest environmental conditions and suggestions for its modifications, 
which may lead to increasing of the system protectability, bitrate of information transmission 
and decreasing information losses during the transmission. 
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Nowadays, there is a rapid migration of information technologies into the sphere of 
industrial networks. The development of the Internet of Things (IoT) concept allows for the 
creation and development of new automation networks that help increase enterprise efficiency. 
The IoT concept is considered to be capable of effectively transforming the industrial industry, 
business, economy, and healthcare [1]. The leaders in the implementation of IoT are predicted 
to be medicine and manufacturing, which have created the sub-concepts of IoMT (Internet of 
Medical Things) and IIoT (Industrial Internet of Things). These two components of IoT are 
projected to reach $ 285 billion in 2020 [2]. 

It is obvious that industrial and telemedicine networks have their own peculiarities. This 
is due to the fact that at these sites the environmental conditions are significantly different from 
the conditions of the office space. So industrial networks are characterized by the following 
features: 

1. Existence of external electromagnetic interference; 
2. Higher temperature conditions; 
3. Ability to interact with corrosive liquids and gases; 
4. Use of channels of considerable length; 
5. Smaller bandwidth requirements; 
6. High mechanical loads are possible. 
All this leads to the fact that the network design for industrial facilities based on 

the standards for office space is impractical. Industrial facilities require submitted norms 
and standards. So for the design of structured cable system (SCS) in industrial production, 
a separate standard was developed - ISO / IEC-11801-3 Information technology -- Generic 
cabling for customer premises -- Part 3 : Industrial premises. This document specifies 
directly or via reference to ISO/IEC 11801-1 

 the structure and minimum configuration for generic cabling within industrial 
premises,  

 the interfaces at the telecommunications outlet (TO),  
 the performance requirements for cabling links and channels, 
 the implementation requirements and options,  
 the performance requirements for cabling components, 
 the conformance requirements and verification procedures.  
One key aspect of the ISO/IEC‐11801-3 standard is the use of MICE (Mechanical, 

Ingress, Climactic, and Electromagnetic) method of classifying environments needed to select 
components for building an industrial network. This includes the following characteristics [4]: 

 Mechanical: shock, impact vibration, bending and flexing and crush 
 Ingress: particulate size, moisture and immersion 
 Climatic/Chemical: temperature, thermal shock, humidity, UV (solar radiation) and 

chemical pollution 
 Electromagnetic: ESD, RF, EFT, transient ground potential, magnetic field 
The MICE classifications segment industrial environments into three levels, based upon 

their degree of severity (fig 1): 
 MICE Level 1: Commercial office environment 
 MICE Level 2: Light industrial, such as assembly, food processing, health care, or 

wash-down areas 
 MICE Level 3: Heavy industrial such as petrochemical, foundry, automotive 

manufacturing or machining. 
A feature of industrial networks is the need to set up long-distance communication 

channels, but with relatively low transmission rates. To solve this problem, the new standard 
response has introduced two new categories of cables - categories 8.1 and 8.2, which allow you 
to create Class I and Class II channels with the ability to operate at speeds up to 25Gbps and up 
to 40Gbps respectively. But the maximum range of the channel is limited to 30 meters. The 
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standard also proposes a new model of the horizontal subsystem channel - channel type B (Fig. 
2) [3]. 

 
 

Figure 1 – MICE classification table 
 

This channel is focused on working with industrial networks and using different 
topological structures. To overcome the 90-meter limit, it is advisable to use the new cable 
categories 8.1 and 8.2. As we have already noted, industrial IIoT applications do not require 
high speeds. In most cases, IoT terminal devices have a variety of sensors and sensors that can 
handle up to 100 Mbps. If you are organizing an SCS channel based on cables of categories 8.1 
and 8.2, with a maximum speed of 100 Mbps, you can obtain a channel length of 2000 meters, 
which is sufficient for IIoT networks. 

 
Figure 2 – New type of channel for industrial SCS 

 
Therefore, the following conclusions can be drawn - the development of SCS for 

industrial networks should be guided by the new version of ISO / IEC-11801. The SCS 
structures for industrial networks must be determined in accordance with the MICE 
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requirements for the environment. For longer length channels, it is advisable to use new 
Category 8.1 and 8.2 cables with a maximum data rate of 100 Mbps. 
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АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ОПТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДОСТУПУ  
 

Анотація. У роботі аналізується процес розвитку мереж широкосмугового 
доступу в Україні, дається оцінка перспектив переходу широкосмугового доступу у зону 
насичення ринку.  

Сучасна мережа доступу містить у своєму складі велику кількість елементів, 
головними серед яких є термінальний пристрій, центральний вузол комутації та канал 
зв’язку між ними [1-3]. Зараз широко використовуються технології пасивної оптичної 
мережі (PON). Популярними стандартами PON є Ethernet PON (EPON) та Gigabit PON 
(GPON). У них швидкість передачі даних в низхідному потоці досягає до 2,5 Gbps, а у 
висхідному до 1,25 Gbps. Масштабування таких мереж проводиться з урахуванням 
максимальних довжин розподільчого і абонентського волокна у 20 км [4]. Як правило, 
PON має топологію дерева з центром в корені і абонентами, підключеними до крайових 
вершин дерева на відстані до 20 км. Корінь дерева – це оптичний лінійний термінал OLT 
(Optical Line Terminal). Мережа PON з'єднує OLT з безліччю оптичних мережевих 
пристроїв абонентів ONU  (Optical Network Unit) через оптичний спліттер-суматор з 
коефіцієнтом ділення 1: N (як правило 1волокно поділяють на 32). (рис. 1). 

 
 

Рисунок 1 – Архітектура мережі PON 
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Щорічно відбувається зростання обсягів трафіку, що приводить до зростання 
вимог щодо пропускної здатності мереж доступу. Мережі доступу повинні мати 
можливість підключати абонентів на швидкостіх 100 Мбіт/с або навіть 1 Гбіт/с. Все це 
призвело до необхідності розробки мереж доступу нового покоління. Оптичні мережі 
доступу наступного покоління розроблялися виходячи з вимог, що формувалися до таких 
характеристик як швидкість передачі даних, більш низькі витрати на розгортання і 
обслуговування таких мереж. Це було досягнуто шляхом впровадження нових 
технологічних рішень –  використанням великої кількості довжин хвиль на волокно, 
збільшення радіусу дії мережі доступу, створення спліттеров з великим коефіцієнтом 
ділення тощо. Результатом розробка стала технології LR-PON (long-reach PON) – пасивна 
оптична мережа великої довжини. LR-PON мережа надає можливість отримати 
швидкості низхідного і висхідного потоків у 10 Гбіт/с та 2,5 ГГбіт/с відповідно. 
Масштабованість мережі досягає 100 км. В LR-PON можна задіяти до 17 сплітерів на 
одну ланку. Кожен зі сплітерів працює з різними парами висхідних і низхідних потоків, 
розділених по довжині хвилі і обслуговуючих до 256 ONU. Всього до OLT може бути 
підключено до 4352 ONU [6]. Мережі LR-PON мають топологію багатоступінчастого 
дерева з безліччю гілок і дозволяють забезпечувати інтеграцію оптичних мереж доступу і 
зонових мереж (рис. 2). Для збільшення довжини мережі в архітектурі додано новий 
компонент AWG, Arrayed Waveguide Grating – решітку на базі масиву волноводів [5].   

 
 

Рисунок 2 – Архітектура мережі LR-PON 
 
Висновок. Розширена функціональність LR-PON надає можливість створювати 

більш економічні та продуктивні мережі доступу. Можливість подавати на одну гілку 
дерева мережі LR-PON  потік у  10 ГГбіт/с дозволяє використовувати цю технологію у 
якості транспортного сегменту підключення базових станцій мобільних мереж. 
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ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ 
 
Анотація. Розглядається підхід до формування інформаційної безпеки в 

банківських системах та запропоновано забезпечення сумісності ЗОС з поширеними 
додатками  тобто роботі в середовищі ЗОС додатків поширених ОС без їх модифікації 
з використанням технології гібридних ОС. Запропонований макет захищеної системи 
документообігу забезпечує безпечне застосування додатків для обробки конфіденційної 
інформації на основі використання технології гібридних операційних систем. 

 
Сучасний банк важко уявити без автоматизованої інформаційної системи. Але, 

саме вона є найбільш уразливою стороною. Комп’ютерні системи, без яких не може 
обійтися жоден сучасний банк, є джерелом виникнення ризиків і загроз, що призводить 
до використання в банківській системі нових інформаційних технологій [1,2]. Широко 
поширені операційні системи (ОС) типу Linux або Windows не можуть задовольнити 
вимогам, які потребують ці технології. У той же час ці ОС володіють величезною 
кількістю додатків для обробки інформації і мають звичний для користувача інтерфейс. 

Для задоволення високих вимог до безпеки створюються спеціальні захищені ОС 
(ЗОС), націлені в основному на забезпечення безпеки і збереження цілісності 
інформаційних ресурсів, що захищаються [3]. 

Такі ОС використовуються в вузькоспеціалізованих областях і не мають достатньо 
широкого набору призначених для користувача додатків, за допомогою яких можна було 
б працювати з захищеними інформаційними ресурсами. Завдання створення ЗОС, 
сумісної з поширеними додатками, може бути вирішена за допомогою імпортування 
поширених додатків в середу ЗОС. Однак цей шлях вимагає значних тимчасових 
фінансових і інтелектуальних витрат [4,5]. 

Дана робота присвячена використанню іншого підходу до забезпечення сумісності 
ЗОС з поширеними додатками  тобто роботі в середовищі ЗОС додатків поширених ОС 
без їх модифікації з використанням технології гібридних ОС. 

Суть технології гібридних ОС в тому, що на комп'ютері, який працює під 
управлінням однієї ОС ("базової"), створюється одна або декілька окремих копій іншої 
ОС ( "вбудованої"). Базова ОС має ексклюзивний доступ до апаратури і контролює всі 
ресурси обчислювальної системи. Вбудовані ОС не мають безпосереднього доступу до 
апаратури і взаємодіють лише з базовою ОС [6]. 
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Гібридну ОС, в якій базова ОС є захищеною, а вбудована ОС сумісна з широким 
набором додатків, будемо називати захищеною гібридною ОС (ЗГОС). Таке рішення 
дозволяє включати до складу захищеної інформаційної системи незахищені компоненти - 
поширені ОС і її додатки, які з самого початку не були розраховані на безпечну обробку 
конфіденційної інформації та роботу із засобами інформаційної безпеки. 

У порівнянні з традиційними технологіями побудови захищених інформаційних 
систем, заснованими або на розробці спеціальних ЗОС, або на інтеграції засобів захисту в 
поширених ОС, застосування технології ЗГОС має такі переваги: 

1. Повний контроль доступу поширених додатків до інформаційних ресурсів з 
боку засобів захисту зі складу базової ЗОС. 

2. Неможливість обходу або відключення захисту за допомогою поширених 
додатків, оскільки вони знаходяться під контролем базової ЗОС і не мають доступу до 
апаратури. 

3. Кількість доступних додатків базової ЗОС збільшується за рахунок додатків 
вбудованої ОС, що дозволяє використовувати ЗГОС практично скрізь, де застосовується 
вбудована ОС. 

4. Накладні витрати на виконання поширених додатків в середовищі ЗГОС не є 
великими, оскільки фактично єдиним додатково виконуваним кодом, в порівнянні зі 
звичайною вбудованої ОС, є код засобів захисту базової ЗОС [6]. 

Отже, наукове дослідження проблеми безпечного використання поширених 
додатків для обробки конфіденційної інформації та розширення переліку додатків ЗОС є 
актуальним. 

Метою роботи є розробка на базі обраного підходу архітектури ЗГОС, що 
дозволяє безпечно використовувати додатки вбудованої ОС для обробки інформації, що 
знаходиться під захистом базової ЗОС та створення на базі розробленої ЗГОС макета 
захищеної інформаційної системи. 

У ЗГОС всі функції захисту реалізовані в базовій ЗОС, в середовищі якої на 
правах звичайних процесів що використовуються працюють копії вбудованої поширеної 
ОС. 

 Кожен користувач має в своєму розпорядженні персональну копію середовища 
вбудованої ОС, повністю ізольовану від усіх інших (Рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Архітектура ЗГОС 
 

Для забезпечення безпеки інформації необхідно здійснювати контроль над 
мережевими взаємодіями. Внутрішня віртуальна мережа об'єднує стеки мережних 
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протоколів, копій середовища вбудованої ОС і стек мережевих протоколів програм 
базової ЗОС в єдину мережу, яка може бути пов'язана із зовнішньою мережею. Всі 
мережеві взаємодії в ЗГОС контролюються засобами захисту базової ЗОС. 

В роботі на базі розробленої ЗГОС створений макет захищеної системи 
документообігу, що забезпечує безпечне застосування додатків для обробки 
конфіденційної інформації на основі використання технології гібридних операційних 
систем. 

Висновок. Наведено модель порушника, що дозволяє продемонструвати 
ефективність і практичну значущість запропонованого рішення для побудови захищених 
інформаційних систем з використанням незахищених компонентів. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ VoLTE 
 

Анотація. Робота присвячена описанню принципу роботи технології VoLTE. 
Розглядаються  актуальність і перспективи розвитку даної технології, її переваги та 
принцип роботи з боку клієнта.  

 
Стільникові телефони  спочатку призначалися тільки для здійснення дзвінків, 

навіть можливість обміну SMS-повідомленнями з'явилася не відразу, а різні стандарти 
передачі даних з’явилися лише з настанням епохи 2G. Тоді, як зараз кардинально 
змінилася ситуація, кожен новий стандарт стільникового зв'язку націлений під все 
більшу швидкість передачі даних, що привило до того, що технологію LTE  розробили 
тільки для передачі Інтернет-трафіку на високій швидкості, а голосові виклики зараз 
здійснюються тільки через 2G або 3G. [1]. Тому при появі технології LTE, виникла нова 
технологія VoLTE (Voice over Long Term Evolution, голос через LTE), яка дозволяє 
передавати за 4G-мережі не тільки трафік, але і голос. Функція технології VoLTE полягає 
в передачі голосу в цифровому вигляді, використовуючи для цього 4G-мережі. За 
підтримки такої технології голосові виклики вже не будуть змушувати пристрій 
підключатися до мереж минулих поколінь, тому смартфон міг би не витрачаючи енергію 



 

  332

на перемикання між різними стандартами зв'язку і працювати тільки в них, що в 
майбутньому дозволить операторам зв'язку відмовитися від підтримки 2G- і 3G-
обладнання [2, 3].  

Голосові виклики, ініційовані в мережі LTE, здійснюються в LTE мережі по IP на 
базі IMS-платформи (VoLTE). У разі втрати LTE покриття голосовий виклик 
перенаправляється в 2G / 3G мережу комутації каналів (CS-voice). Для цього необхідна 
активація функціоналу Single Radio Voice Call Continuity [3], рис. 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Функціонал SRVCC 
 
Мобільність голосового сервісу реалізується за допомогою функціоналу SRVCC-

процедури хендовера з вибором стільники призначення з мережі LTE (PS-сервіс) в 2G / 
3G (CS-сервіс), в разі деградації радіопокриття LTE. Застосування технології SRVCC 
дозволяє скоротити час встановлення голосового з'єднання в середньому 1 секунда. 
Більш того, технологія дозволяє поліпшити якість голосового сервісу на 10-15%, ніж у 
мережі 2G / 3G. Для реалізації цього сервісу мережа повинна підтримувати мережеву 
архітектуру описану починаючи з 3GPP Release 8 [3]. Даний параметр налаштовується в 
радіо мережі, і передається в первісному запиті на хендовер, що визначає подальші дії 
MME, при умові, що технологія SRVCC повинна підтримуватися мобільними 
пристроями. 

В даний час більшість операторів мобільного зв'язку здійснюють плавний перехід 
на передачу голосу поверх LTE. Цільовою моделлю надання голосових сервісів є 
використання на мережі IMS - платформи. За вищезгаданих причин, а також внаслідок 
відсутності у великій кількості мобільних терміналів, що підтримують IMS-сервіси, 
перехідним етапом є застосування технології Circuit-Switched Fallback (CSFB) [4], див. 
рис. 2. 

На даний момент технологія знаходиться в стадії розвитку та активного 
впровадження, але основними труднощами впровадження даної технології є [5]: 

- Високі витрати на установку IMS платформи. 
- Відсутність якісного LTE покриття. 
- Мала кількість пристроїв з підтримкою цієї функції. 
Висновок. Отже, в роботі досліджено принцип роботи технології VoLTE. 

Проаналізовані  перспективи розвитку VoLTE та формалізовані проблеми для 
впровадження цієї технології, яка дозволить організувати більш якісний голосовий 
зв’язок.  
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Рисунок 2 – Етапи надання голосових сервісів в LTE 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ЗАХИСТУ КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖ 
 

Анотація. Робота присвячена дослідженню методів захисту інформаційної 
мережі підприємства. У цій роботі розглянуто актуальні загрози для інформаційної 
безпеки підприємства та методи їх вирішення за допомогою існуючих категорій захисту 
інформації 

 
На сьогоднішній день не можливо уявити будь-яке приватне чи державне 

підприємство, яке б не використовувало сучасні інформаційні технології для ведення 
бізнесу. Одною із складових даних технологій є об’єднання активного мережевого 
обладнання та кінцевих пристроїв у єдину корпоративну мережу. Зазвичай, корпоративні 
мережі не обмежуються рамками одного офісного приміщення. Об’єднання багатьох 
мереж такого типу утворюють локальні мережі, які можуть розміщуватися у декількох 
будинках, містах або країнах. Таке об’єднання відбувається на основі як приватних, так і 
незахищених каналів зв’язку. До того ж, у якості останніх зазвичай виступає Інтернет [1].   

Захист інформації є однією з головних проблем в сучасному світі.  Будь яке 
підприємство має приватну інформацію, яка зберігається, передається за допомогою 
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корпоративних мереж із виходом до Інтернет. Але конкуренти або звичайні хакери яким 
ця інформація потрібна будуть робити все, щоб зашкодити корпоративній мережі, 
вкрасти цінні дані, або вимкнути роботу усієї системи на деякий час. І окрім цього на  
сьогоднішній день існує безліч видів загроз інформації [2]: 

 неправомірний доступ до інформації. Це порушення конфіденційності 
інформації і полягає в тому, що вона стає доступна для того, хто не має до неї доступу. 

 неправомірна зміна даних. Вона пов'язана з імовірністю модифікації тієї чи 
іншої інформації, що зберігається в інформаційній системі. Порушення її цілісності може 
бути викликано різними факторами  від дій персоналу до виходу з ладу обладнання. 

 здійснення дій, які унеможливлюють доступ до ресурсів інформаційної 
системи. Воно являє собою створення умов, при яких доступ до послуги або інформації 
або заблокований, або непрацездатний деякий час. 

 природні стихійні явища які можуть викликати фатальні наслідки для роботи 
інформаційної системи. 

 загроза штучної вірусної чи програмної атаки, для здійснення шкоди усієї 
інформаційної мережі в цілому. 

Для вирішення таких загроз створюються різноманітні методи та способи захисту 
інформаційної мережі, будуються спеціальні споруди де будуть знаходитись сервера, 
розроблюється сучасне програмне забезпечення. Розглянемо основні методи захисту 
інформації [3]: 

 Технічний - забезпечує захист інформації від несанкціонованого доступу, та 
від витоку по технічним каналам. Включає в себе усі техніко-апаратні способи захисту 
інформації (антивіруси, фаєрволи, мережевий захист, маршрутизатори, токени, смарт-
карти). 

 Інженерний - попереджує руйнування носія внаслідок навмисних дій або 
природного впливу інженерно-технічними засобами (пожежні системи, сигналізація, 
засоби пожежогасіння, захист елементів будинків і приміщень). 

 Криптографічний - забезпечує конфіденційність інформації в інформаційних 
системах використовуючи методи шифрування - процес перетворення відкритої 
інформації в зашифровану інформацію або процес зворотного перетворення 
зашифрованої інформації у відкриту. 

 Організаційний -  використання нормативних документів в області 
інформаційної безпеки, які на правовому рівні повинні регулювати доступ до інформації 
з боку підприємства (доступ персоналу до інформації, рівні доступу, доступ до 
корпоративних таємниць). 

Висновок. Проаналізувавши основні види захисту інформаційних систем варто 
зазначити те, що кожен метод має свої переваги і недоліки 

Тому для повного захисту корпоративної мережі підприємства варто 
використовувати усі види захисту інформації, об’єднавши їх в єдиний комплекс захисту 
для запобігання різноманітних спроб викрадення, руйнування та вимкнення 
інформаційної мережі. Важливим фактором є впровадження в підприємство підрозділу 
інформаційної безпеки для постійного удосконалення, моніторингу, своєчасного 
оновлення програмного забезпечення корпоративної мережі. 

Література 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК СИГНАЛЬНОГО ТРАФІКУ МЕРЕЖІ IMS 
 

Аннотация. Вирішена задача розрахунку характеристик якості сигнального 
навантаження мережі IMS за допомогою вузлового тензорного методу. Отримані 
значення характеристик якості у функціональних об’єктах (I-CSCF, P-CSCF, S-CSCF, 
MGCF та MobileSoftswitch) й сигнальних лінках SL мережі IMS: час затримки сигнальних 
SIP-пакетів та значення довжини черги SIP-пакетів. 

 

Cучасні мережі мобільного зв’язку призначені насамперед для надання широкої 
номенклатури високошвидкісних послуг, яке виконується на базі ефективного 
об’єднання засобів передачі мови та мультимедійного трафіку в межах єдиної платформи 
IMS                     (IP Multimedia Subsystem). Функціонування мережі IMS реалізовано за 
допомогою поділу функцій mobileSoftswitch на окремі функціональні об'єкти, які 
виконують різні функції управління сеансами зв'язку. При цьому управління сеансами 
зв'язку реалізується об'єктами, що виконують різні функції взаємодії, з зовнішніми 
мережами працює I-CSCF (Interrogating Call Session Control Function), функції проксі-
сервера і управління з'єднаннями виконує P-CSCF (Proxy Call Session Control Function), а 
за встановлення сесії і реєстрацію користувачів відповідає S-CSCF (Serving Call Session 
Control Function) [1-2]. 

Особливістю реалізації платформи IMS є використання протоколу SIP, який  
зумовлює генерацію значно більшого обсягу сигнального трафіку, ніж в існуючих 
мережах, де використовується спільноканальна система сигналізації  (СКС)-7. Саме 
тому, питання оцінки обсягу і характеристик якості сигнального навантаження в мережі 
IMS є досить актуальними.  

В магістерській роботі поставлена задача оцінки характеристик якості 
сигнального навантаження ММЗ, як в окремих об'єктах платформи IMS, так і в 
сигнальних лінках SL (Signaling Link), що їх з’єднують. А саме: часу затримки 
сигнальних SIP-пакетів в функціональних об’єктах та сигнальних лінках SL мережі IMS, 
довжини черги SIP-пакетів в об’єктах та ланках IMS мережі.  

При виборі методу дослідження встановлено, що раніше в роботах [3-4] оцінка 
характеристик сигнального трафіку IMS було розглянуто на базі методів теорії 
телетрафіку. Однак, в цих роботах рішення отримані для кожного об’єкту мережі IMS 
окремо та не враховується розглянута структура мережі. Тому для дослідження будемо 
використовувати вузловий тензорний метод, який дозволяє одночасно досліджувати як 
структурні характеристики мережі, так і її функціональні властивості в межах одного 
методу. Саме вузловий тензорний метод дозволяє розв’язати клас задач по балансуванню 
мережних ресурсів і визначення характеристик якості трафіку [5-6].  

Розглянемо фрагмент мережі IMS, яка представлена на рис. 1 у вигляді графу, що 
складається з п’яти сигнальних пунктів SP (Signaling Points), в якості яких виступають 
об'єкти IMS: P-CSCF, S-CSCF, I-CSCF, MGCF і MobileSoftswitch, зв'язані між собою 
восьма сигнальними лінками SL.  
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Рисунок 1 – Фрагмент мережі IMS 

 
Виконаємо оцінку характеристик якості сигнального трафіку мережі IMS. В цьому 

випадку, при оцінці характеристик сигнального навантаження в процесі встановлення 
з'єднань між об'єктами IMS буде враховуватися специфікація і кількість сигнальних 
процедур та те,, що перераховані процедури пройшли успішно [1-2].  

Знайдемо характеристики якості функціональних об’єктів (I-CSCF, P-CSCF, S-
CSCF, MGCF та MobileSoftswitch) й сигнальних лінках SL мережі IMS, а саме значення 
часу затримки сигнальних SIP-пакетів та значення довжини черги SIP-пакетів. 

Вважаємо відомими: 
 базисну матрицю ηB , яка складена відповідно графу мережі IMS (рис.1); 
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 значення інтенсивності сигнального трафіку SLL  в SL, що задані у табл. 1; 
 

Таблиця 1 – Значення інтенсивності сигнального трафіку в сигнальних лінках SL 
Номер сигнального лінку 1 2 3 4 5 6 7 8 

Інтенсивність трафіку 

SLL , тис. пак/с 200 500 0 100 450 700 300 500 

 

 значення довжини пакетної черги 
SLH  в сигнальних лінках, що задані у табл. 2; 

 

Таблиця 2 – Значення довжини пакетної черги 
SLH  в сигнальних лінках SL 

Номер сигнального лінку 1 2 3 4 5 6 7 8 
Довжина пакетної черги 


SLH , тис. пак 0 0 100 0 0 0 0 0 

 
В якості функціонального виразу, який характеризує параметри мережі, 

використовуємо формулу Літтла, яку розглянемо згідно положень вузлового тензорного 
методу в двох системах координат: системі координат (СК) сигнальних лінків SL мережі 
IMS та сигнальних пунктів мережі SP [5-6]: 

                                SLSLSL TLH   , SPSPSP TLH   ,                                            (2) 
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де SLH , SPH   одновалентні коваріантні тензори довжини черги SIP-пакетів в СК 

сигнальних лінків SL і сигнальних пунктів SP відповідно, SLL ,  SPL   – двічі 

контраваріантні тензори інтенсивностей сигнального навантаження SL і сигнальних 
пунктів SP відповідно,                                                                  SLT  , SPT  – одновалентні коваріантні тензори 

затримок передачі SIP-пакетів. 
Знайдемо завантаженість черги сигнальними SIP-пакетами у функціональних 

об'єктах мережі IMS (I-CSCF, P-CSCF, S-CSCF, MGCF та MobileSoftswitch) згідно виразу 
[5-6] та відомої базисної матриці (1) та довжини пакетної черги з  табл. 2: 

 001000 
SLηSP HBH  ,                                         (3) 

де ηB  – базисна матриця перетворень між системами координат; 
SLH – тензор 

довжини сигнальних SIP- пакетів. 
Значення інтенсивності L SP  сигнального трафіку у функціональних об’єктах 

мережі IMS визначається за формулою [5-6] та відомих значень базисної матриці (1) та 
інтенсивностей сигнального трафіку з табл. 1: 

ηSLηSP BLBL  ,                                                     (4) 

Результати розрахунків зведемо в табл. 3. 
 

Таблиця 3 – Значення інтенсивності L SP  сигнального трафіку у об’єктах IMS 

Номер сигнального вузла 1 2 3 4 
Інтенсивність L SP  трафіку, тис. 

пак/с 
1850 1000 1500 850 

 

Значення часових затримок SPT  сигнальних SIP-пакетів в сигнальних пунктах SP 

мережі ІМS  визначаються з виразу (1) та з отриманих значень згідно виразу (2) [5-6]:  

                                            
SP

HSPL
SP

T 1 ,                                                       (5) 

де   1
SPL

 
– зворотна матриця інтенсивності сигнального навантаження в 

функціональних об’єктах IMS. 
Результати розрахунків зведемо в табл. 4. 
 

Таблиця 4 – Значення часових затримок SPT   сигнальних SIP-пакетів у об’єктах 

IMS 
Номер сигнального вузла 1 2 3 4 

Час затримки, с 0,343 0,459 0,376 0,314 
 

Використовуючи отримані значення часових затримок SPT  в сигнальних пунктах 

SP мережі IMS (табл. 4), визначимо час затримки SIP-пакетів у лінках SL мережі [5-6]:
  

                                                             SP
t

SL TBT  .                                                           (6)
 

Результати розрахунків зведемо в табл. 5. 
 

Таблиця 5 – Значення часу затримки SPT  в сигнальних пунктах SP мережі IMS 

Номер сигнального 
лінку 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Час затримки SLT , с 0,343 0,117 0,459 0,314 0,028 0,033 0,062 0,083 
 

 За результатами розрахунків сигнального навантаження (табл. 3-5) визначимо час 
затримки SIP-пакетів вздовж основних маршрутів передавання навантаження в мережі 
IMS. Встановлено, що значення часу затримки пакетів становить 0,459 с і є однаковим 
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для всіх можливих шляхів доставки пакетів. Перший шлях (N1 – N3 – N2), другий шлях (N1 
– N6 – N5 – N2), третій шлях (N1 – N6 – N3– N5– N2), четвертий шлях (N1 – N6 – N3 – N2). 

Висновки 
1. Запропоновано використання вузлового тензорного методу для вирішення 

задачі визначення характеристик якості сигнального навантаження мережі IMS.  
2. Отримані результати часу затримки сигнальних SIP-пакетів є однаковими для 

всіх можливих шляхів доставки SIP-пакетів в мережі IMS, а значення довжини пакетної 
черги дозволяють передбачити потрібний розмір буферних пристроїв мережі IMS. 
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COMPARISON OF RESOURCE CONSUMPTION EFFICIENCY OF IOS DEVICE 
USING NATIVE AND THIRD-PARTY LIBRARIES 

 
Annotation. Comparison of resource consumption efficiency of iOS device using native 

and third-party libraries is performed. 
 
The development of mobile software focused on client-server technologies is becoming 

more widespread. Orientation of users to the Internet allows to ensure its development and 
competitiveness. With this in mind, the tasks of ensuring the quality of the developed mobile 
applications, as well as their functioning and the use of the hardware resources of the executing 
device, become extremely relevant. 

Flexibility and programmability of mobile applications for the iOS platform, of course, 
are the most important assets for their wide distribution. One of the important points is to 
compare the efficiency of using the resources of the iOS device using native and third-party 
libraries. 
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Native libraries are a set of classes and methods by which a mobile application is 
created. The main native libraries for the iOS platform are libraries such as Foundation and 
UIKit. They contain many classes, such as URLSession, UIView, the Codable protocol, and 
many others. What provide work with data and user interface elements. 

Third-party libraries are an alternative to native libraries. This is a collection of classes 
and methods developed for a simpler and more convenient solution to various problems. An 
example of third-party libraries is the Alamofire family libraries, which allows client-server 
interconnection, as well as displaying the information received to the end user. Third-party 
libraries of the Alamofire family contain such classes as Alamofire, AlamofireImage, 
AlamofireObjectMapper and others. These classes serve as an alternative for the above listed 
native libraries. 

Comparison of resource consumption efficiency of iOS device are used to determine the 
most rational approach to developing mobile applications. Using such approaches as native and 
third-party libraries during development allows to determine which of the approaches consumes 
less hardware resources of the device, is more effective from the point of view of performance 
and troubleshooting. This provides a wide range of iOS device performance, speed and 
stability. It will make operation of the device and the executed application of even more 
effective. 

Based on Apple official documentation, it is selected three responsible for productivity 
hardware resources. There are a processor, random access memory and a disk. Depending on a 
hardware element, the following evaluation criteria of resource consumption efficiency of iOS 
device is shown in Table 1. 
 
Table 1 - Evaluation criteria of resource consumption efficiency of iOS device 

Application (%) 
Other processes (%) Percentage Usage 

Free (%) 
High (%) 

CPU 

Usage over Time 
Low (%) 

Application (MB) 
Other processes (GB) Memory Use 

Free (GB) 
High (MB) 

Memory 

Usage over Time 
Low (KB) 

Per second (KB/s) 
Reading 

Total (MB) 
Per second (KB/s) 

Disk 
Writing 

Total (MB/s) 
 

Each of the criteria listed in Table 1 is closely interconnected with ensuring the 
efficiency of work, both of individual applications, and of the device as a whole. During the 
performance, a mobile application consumes a certain percentage of each of the elements. A 
block diagram of hardware resource consumption of iOS device by mobile application is shown 
in Figure 1. 

It is necessary to compare which approach to writing a mobile application consumes less 
resources of an iOS device. However, to make such a comparison on the closed iOS mobile 
operating system is not so simple. This can cause a number of problems, such as the lack of 
mobile applications for comparison, the inappropriate functionality of mobile applications, and 
the incompatibility of third-party libraries with the latest version of the operating system. To 
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solve these problems, it is proposed to provide two user-identical applications for the iOS 
platform using native and third-party libraries. 

 

Application
CPU 

(Central Processor Unit)

Disk
(Internal Storage)

RAM
(Ransom Access Memory)

 
Figure 1 - Block diagram of hardware resource consumption of iOS device by mobile 

application 
 

According to official App Store statistics, 87% of iOS applications are client-server. 
Based on this information, the developed applications are also client-server and provide 
request/response communication with a third-party server. In turn, applications using native 
libraries use their own libraries such as Foundation and UIKit, using their URLSession, UIView 
classes and Codable protocol. A mobile application with third-party libraries, based on libraries 
of the Alamofire family and an alternative to native libraries, uses such libraries as Alamofire, 
AlamofireImage, AlamofireObjectMapper. 

Using these applications, it will be possible to determine which approach is more 
effective in consumption of an iOS device resources. In addition, mobile device performance 
will improve. That is, the use of hardware resources will allow to process more effectively and 
quicker both processes of the mobile application, and system processes of the operating system. 

The innovation of the comparison is the provision of self-developed mobile applications 
using native and third-party libraries. The writing of which is carried out using the multi-
paradigm compiled programming language Swift, as well as third-party libraries of the 
Alamofire family. Which provide a chain of response/request methods, a JSON parameter and a 
serialization response, authentication, and many other functions. 

The purpose of the master's work is comparing of resource consumption efficiency of 
iOS device using native and third-party libraries. 

To solve this problem, the Xcode development environment is used, which allows to 
simultaneously investigate both the hardware and functional properties of the iOS device. 
Having powerful functionality presented in the form of UI and Unit tests, each application is 
tested for failures. And using debugging tools, it is possible to track the consumption of each of 
the hardware elements of the device. 

The results of investigation allow to obtain the necessary values, such as the percentage 
consumption of processor resources, RAM and disk, as well as compare them with the results 
of the resource consumption of the iOS device using native and third-party libraries. The results 
obtained are shown in Table 2. 
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Table 2 - iOS device resource consumption results using native and third-party libraries 
   Native libraries Third-party libraries

Application 6% 16% 

Other processes 311% 285% Percentage Usage 

Free 283% 299% 

High 33% 32% 

CPU 

Usage over Time 
Low 0% 0% 

Application 55,4 MB 55,5 MB 
Other processes 8,61 GB 13,14 GB Memory Use 

Free 7,34 GB 2,81 GB 
High 55,5 MB 55,5 MB 

Memory 

Usage over Time 
Low 0 KB 0 KB 

Per second 0,0 KB/s 0,0 KB/s 
Reading 

Total 1,3 MB 2,0 MB 
Per second 300 KB/s 83,9 KB/s 

Disk 
Writing 

Total 28,8 MB/s 31,9 MB/s 
 
Based on this results, it is possible to establish which approach is more efficient in terms 

of consuming the resources of an iOS device. Comparing the obtained values of each of the 
hardware elements, it is possible to conclude that the mobile application with native libraries 
more efficiently consumes the resources of the iOS device. During its operation, it consumes 
10% less processor resources, 26% more free processor resource for other processes, 16% less 
unused processor resource, which indicates a more efficient use of processor resources. RAM is 
used at 0.1 MB less, other processes take up 4.53 GB less, free memory remains at 4.53 GB 
more. Reading from the device disk, less data is read at 0.7 MB. Writing to disk is faster, with 
greater speed at 216.1 KB/s. The overall write speed is lower by 2.1 MB/s. 

Conclusion. As a conclusion to the writing thesis, the iOS platform was reviewed and 
studied. During the development of mobile applications, the principles of developing and 
designing applications using native and third-party libraries were considered. Comparison of 
resource consumption efficiency of iOS device using native and third-party libraries was 
performed. As a result of the test, mobile application using native libraries has shown better 
results than an application with third-party libraries. The consumption of the iOS device 
processor, random access memory and writing and reading information from the disk is more 
efficient. As a result of testing and the obtained parameters, developing mobile application 
using native libraries for iOS platform is more effective in terms of resource consumption 
efficiency of iOS device. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ QoS МЕРЕЖІ LTE 

 
Анотація. Запропоновано для дослідження показників  якості обслуговування 

трафіку в мережі LTE використання вузлового тензорного методу. Отримано значення 
часу затримки пакетів та кількість пакетів у черзі. Результати дослідження можуть 
бути використані для вибору топології з’єднань базових станій  eNodeB  у радіодоступі 
E-UTRAN мережі LTE. 

 
Важливим питанням функціонування та подальшого розвитку мереж мобільного 

зв’язку четвертого покоління на базі технології LTE (Long Term Evolution) є забезпечення 
показників якості обслуговування трафіку QoS (Quality of Service), до яких віднесена 
пропускна спроможність мережі, час затримки пакетів, ймовірності втрат пакетів та 
їхнього спотворення та інші. Розглядаючи функціонування мережі LTE частіше 
використовують сукупність методів, які дозволяють на базі існуючої концепції ТЕ 
(Traffic Engineering) та протоколів  InServ, DiffServ та багатьох інших забезпечити 
завантаженість ресурсів мережі, передбачити перевантаження  та підтримувати певний 
рівень QoS. Це частіше графові моделі пошуку найкоротшого шляху, які не дозволяють 
враховувати характеристики трафіку або окремі задачі, які розв’язуються окремо для 
структури мережі та її трафіку. В роботах [1-4] авторами запропоновано використання 
вузлового тензорного методу, який дозволяє одночасно досліджувати, як структурні 
характеристики мережі та і її функціональні властивості.  

Використання вузлового тензорного методу дозволить розглянути структуру 
мережі радіодоступу E-UTRAN, яка складається з базових станцій eNodeB (evolved Node 
B) у вигляді графу. За відомими значеннями інтенсивностей трактів взаємодії між 
базовими станціями eNodeB отримати показники часу затримки пакетів та довжини 
пакетної черги для кожної eNodeB та трактів взаємодії між ними. Результати розрахунків 
дозволять обрати топологію та принцип з’єднання між базовими станціями eNodeB в 
мережі E-UTRAN за значенням показника QoS - часу затримки пакетів. 

Розглянемо структуру фрагменту мережі радіодоступу E-UTRAN мережі LTE, 
який складається з шістьох базових станцій eNodeB, що зв’язані між собою дев’ятьма 
трактами взаємодії (рис. 1). Передача пакетів відбувається між вузлами eNodeB-1  
eNodeB-3. Відомі інтенсивності трафіку в трактах взаємодії між базовими станціями 
мережі та задані в табл. 1 та довжина вихідної пакетної пакетної черги 

vH , що 

передається з eNodeB-1 до eNodeB-3,   tH v 0001500 . 

 
Таблиця 1 − Інтенсивності трафіку в трактах взаємодії між eNodeB в мережі E-

UTRAN 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Інтенсивність 

трафіку, L тис. 
пакетів 

100 500 200 700 850 450 300 650 0 

 
Необхідно знайти: 
 середній час TeNodeB затримки пакетів для кожної базової станції eNodeB та 

трактів взаємодії TTR між ними; 
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 середню довжину пакетної пакетної черги HeNodeB  для кожної базової станції 
eNodeB та трактів взаємодії HTR між ними. 

 
 

 
Рисунок 1  Фрагмент мережі радіодоступу E-UTRAN мережі LTE 

 
Згідно фрагменту мережі (рис. 1), запишемо базисну матрицю вузлових пар B [1-

4]: 
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Для знаходження показників якості, в якості функціонального рівняння 
використовуємо формулу Літтла [1-4], яка розглядається згідно вузлового тензорного 
методу в двох системах координат (СК), СК вузлових пар – базових станцій eNodeB та 
СК трактів взаємодії мережі радіодоступу E-UTRAN [1-4]: 

                       TRTRTR TLH  , eNodeBeNodeBeNodeB TLH  ,                                             (2) 

де HTR та HeNodeB – середня довжина пакетної черги в трактах взаємодії між базовими 
станціями eNodeB та базових станціях мережі радіодоступу E-UTRAN, LTR та LeNodeB – 
інтенсивність трафіку в трактах взаємодії між базовими станціями eNodeB та базових 
станціях мережі радіодоступу E-UTRAN, ТTR та ТeNodeB – час затримки пакетів в трактах 
та базових станціях eNodeB мережі радіодоступу E-UTRAN, відповідно. 

Для розрахунку середньої довжини пакетної черги HeNodeB в базових станціях 
eNodeB скористаємося формулою перетворення між СК [1-4]:  

                                    t
TRηeNodeB 0001500HBH   .                                             (3) 

Знайдемо інтенсивність трафіку LeNodeB в базових станціях eNodeB, згідно [1-4] та 
використовуючи вираз (1) та значення інтенсивності із табл. 1, результати зведемо в табл. 2: 

 t
ηTRηeNodeB BLBL  ,                                                    (4) 

де LTR – інтенсивність трафіку в трактах мережі, які з’єднують eNodeB. 
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Таблиця 2 − Результати розрахунку інтенсивності трафіку в eNodeB мережі E-
UTRAN 

leNodeB-1 leNodeB-2 leNodeB-3 leNodeB-4 leNodeB-5 Інтенсивність трафіку, 
LeNodeB, тис. пакетів 2400 10800 4400 5800 5400 
Для знаходження часу затримки пакетів ТeNodeB в базових станціях eNodeB мережі 

використовуємо вираз (2), з якого отримаємо ТeNodeB та результати розрахунку довжини 
пакетної черги HeNodeB з виразу (3) [1-4]: 

                                                     eNodeB
1

eNodeBeNodeB HLT  .                                                (5) 

Результати розрахунків часу затримки пакетів в eNodeB зведемо в табл. 3. 
 

Таблиця 3 − Результати розрахунку часу затримки пакетів в eNodeB мережі E-
UTRAN 

teNodeB-1 teNodeB-2 teNodeB-3 teNodeB-4 teNodeB-5 Час затримки пакетів, 
ТeNodeB, с. 0,124 0,149 0,147 0,143 0,126 

 
Час затримки пакетів в трактах ТTR  мережі радіодоступу E-UTRAN технології 

LTE визначається згідно виразу [1-4]: 

                                                             eNodeB
t
ηTR TBT  .                                                          (6) 

Результати розрахунків часу затримки пакетів в трактах взаємодії між eNodeB 
зведемо в табл. 4. 

 

Таблиця 4 − Результати розрахунку часу затримки пакетів в трактах взаємодії між 
eNodeB в мережі E-UTRAN 

tTR-1 tTR-2 tTR-3 tTR-4 tTR-5 tTR-6 tTR-7 tTR-8 tTR-8 Час затримки 
пакетів, ТTR, с. 0,124 0,025 -

1,126 
0,006 0,023 0,003 0,018 0,002 0,149 

Результати розрахунку визначили час доставки пакетів з черги умовної 
довжиною 150 тис. пакетів  між eNodeB-1  eNodeB-3, який складає 0,149 с. Неважко 
перевірити, що затримка пакетів є однаковою для всіх можливих шляхів передавання 
трафіку. Результати розрахунків дозволять зазначити, що обрана топологія між 
базовими станціями eNodeB в мережі E-UTRAN забезпечує обслуговування трафіку в 
мережі зі значеннями часу затримки, які відповідають нормативним вимогам QoS. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЧАСУ ЗАТРИМКИ ПАКЕТІВ В МЕРЕЖІ LTE 

 
Анотація. Для дослідження часу затримки пакетів в мережі LTE запропоновано 

використання вузлового тензорного методу. Отримано значення часу затримки пакетів 
вздовж основних маршрутів передавання трафіку в мережі LTE з урахуванням часу 
затримки у вузлах мережі. Розглянуто варіанти балансування трафіку в мережі LTE 
різними маршрутами з врахуванням часу затримки пакетів. Отримані результати 
може бути використано для аналізу характеристик обслуговування трафіку мережі 
LTE різних структур та технологій. 

  
Сучасний стан розвитку мереж мобільного зв’язку (ММЗ) України знаходиться на 

етапі подальшого впровадження та експлуатації мереж 4G на базі технології LTE (Long 
Term Evolution), який дозволяє суттєво поліпшити технологічні можливості мереж та 
збільшити швидкості передачі та спектр послуг, що надаються користувачам. 
Архітектура мережі LTE базується на мережі радіодоступу E-UTRAN (Evolved UMTS 
Terrestrial radio access network) та опорній мережі EPC (Evolved Packet Core). Мережа E-
UTRAN побудована на базових станціях eNodeB (evolved Node B), які взаємодіють між 
собою без використання контролеру базових станцій [1]. Для такої мережі важливим є 
визначення маршрутів балансування трафіку в мережі для підтримки характеристик 
якості обслуговування QoS (Quality of service). 

Розглянемо рішення задачі дослідження середнього часу затримки пакетів в 
мережі LTE за допомогою вузлового тензорного методу, який дозволяє одночасно 
досліджувати як структуру побудови мережі LTE, так і функціональні характеристики її 
об’єктів [2].  

Нехай фрагмент вихідної структури мережі LTE складається з семи базових 
станцій eNodeB, які пов’язані між собою десятьма трактами 1, 2 … 10 (рис. 1). 
Передача пакетів відбувається між вузлами . 
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Рисунок 1 – Фрагмент мережі LTE 
 
Для фрагменту мережі LTE, який показано на рис. 1, розглянемо можливі 

маршрути передавання трафіку. На вказаному фрагменті мережі існує п’ять маршрутів 
передавання трафіку, які позначимо наступним чином: маршрут 1 – eNodeB-1  
eNodeB-4; маршрут 2 – eNodeB-1  eNodeB-2  eNodeB-4; маршрут 3 – eNodeB-1  
eNodeB-2  eNodeB-3  eNodeB-4; маршрут 3 – eNodeB-1  eNodeB-5  eNodeB-7 
 eNodeB-4; маршрут 4 – eNodeB-1  eNodeB-5  eNodeB-6  eNodeB-7  
eNodeB-4. 

Відомі інтенсивності трафіку в трактах мережі задано в табл. 1 та довжину 
пакетної черги між відповідною парою вузлів представлено у вигляді координат 
вектора 

. 
Таблиця 1 − Інтенсивності трафіку в трактах мережі LTE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Інтенсивність 
навантаження, L 

тис. пакетів 
0 400 900 550 1100 970 160 230 700 500 

 
Для виконання балансування трафіку в мережі LTE різними маршрутами 

знайдемо середній час затримки пакетів в трактах та вузлах мережі. Для знаходження 
часу затримки пакетів  та  у вузлах та в трактах мережі відповідно, використаємо 
формули: 

                                                        HLT 1 ,                                                               (1) 

                                                         TBT t
v  ,                                                                   (2) 

де, L – інтенсивність трафіку у вузлах мережі, 
H – довжина пакетної черги у вузлах мережі, 
B – базисна матриця вузлових пар. 
Знайдемо інтенсивність трафіку L між базовими станціями eNodeB за формулою: 

                                         t
v BLBL    ,                                                 (3) 

де L – інтенсивність трафіку в трактах мережі, які з’єднують eNodeB,  
t – знак транспонування. 
Згідно [2] для фрагменту мережі (рис. 1), запишемо базисну матрицю вузлових 

пар B: 

                        
Аналогічно [2], для розрахунку довжини пакетної черги в базових станціях 

eNodeB скористаємося формулою перетворення між системами координат:  
                                                                      vHBH  .                                               (5) 

Тоді, використовуючи вираз (3), знайдемо обернену матрицю 1][ 
L . 

Знайдемо середній час T затримки пакетів у вузлах мережі з урахуванням 1][ 
L  

та виразів (1), (5).  
 
 

(4) 
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Підставляючи вираз (1) та  у формулу (2), маємо середній час  затримки пакетів 
у трактах мережі. 

Результати розрахунків часу затримки пакетів в трактах та вузлах мережі 
наведено в табл. 2 та табл. 3 відповідно. 

 

Таблиця 2 – Результати розрахунків часу затримки пакетів в трактах мережі 
Тракти 
мережі 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Час 
затримки 

пакетів ,  с 
0,433 0,313 0,066 0,12 0,054 0,077 0,169 0,207 0,038 0,149 

Таблиця 3 – Результати розрахунків середнього часу затримки пакетів у вузлах 
мережі 

Вузли мережі       
Час затримки пакетів у 

вузлах мережі,  с 0,313 0,379 0,433 0,284 0,246 0,077 

 

При балансуванні трафіку частіше використовують критерій часу затримки 
пакетів вздовж маршруту передавання трафіку [2]. Знайдемо середній час затримки 
пакетів в заданих маршрутах балансування трафіку мережі LTE для трактів взаємодії між 
базовими станціями eNodeB. Згідно результатів розрахунку (табл. 2 та табл. 3) це 
значення є однаковим для всіх маршрутів доставки пакетів та становить приблизно 
0,433 с. Наприклад, для маршруту 1 eNodeB-1  eNodeB-4 час затримки становить; для 
маршруту  eNodeB-1  eNodeB-2  eNodeB-3  eNodeB-4 має час затримки. 

Відомо, що середній час затримки пакетів вздовж маршруту передавання трафіку 
включає значення середнього часу затримки в буферних пристроях базових станцій 
eNodeB мережі. Тому розглянемо ще один критерій для балансування трафіку в мережі 
LTE. Це час затримки пакетів з урахуванням затримки у вузлах мережі. Результати 
розрахунку часу затримки пакетів з урахуванням затримки у вузлах мережі показано у 
табл. 4. 

Таблиця 4 – Результати розрахунку часу затримки пакетів з урахуванням затримки 
у вузлах мережі 

Маршрут передавання трафіку 
Номера трактів 
, які входять 
до маршруту 

Номера вузлів, 
які входять до 

маршруту 

Значення часу 
затримки 

пакетів затр, с 
Маршрут 1 (N1N4) 1 N1, N4 0,866 

Маршрут 2 (N1N2N4) 2-4 N1, N2, N4 1,179 
Маршрут 3  (N1N2N3N4) 2-3-5 N1, N2, N3, N4 1,558 

Маршрут 3  (N1N5N7N4)  6-8-10 N1, N5, N7, N4 1,227 

Маршрут 4 (N1N5N6N7N4) 6-7-9-10 
N1, N5, N6, N7, 

N4 
1,473 

 
Маршрут 1 eNodeB-1  eNodeB-4 має найменший час затримки передавання 

пакетів , а маршрут  eNodeB-1  eNodeB-2  eNodeB-3  eNodeB-4 має найбільший час 
затримки передавання трафіку . 

При балансуванні трафіку та виборі маршруту використовуємо ще критерій 
кількості трактів в розглядаємих маршрутах. Визначимо середній час затримки пакетів 
для вихідної мережі при використанні різних маршрутів передавання трафіку, в кожному 
з яких є різна кількість трактів. Позначимо через (NM, p) – це маршрут, в якому  N – 
опорний вузол, з якого відбувається передавання пакетів в мережі, M – вузол, до якого 
надходить черга переданих пакетів, p – кількість трактів в маршруті NM.  
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Тоді для маршруту 1 буде ( , для маршруту 2 – ( , для маршрутів  
та  – ( , для маршруту 4 – (  Розглянемо графік залежності часу 
затримки пакетів від маршруту передавання трафіку з врахуванням кількості трактів в 
маршруті при балансування трафіку в мережі LTE, який показано на рис. 2. 

 
Висновок. По-перше, використання запропонованого підходу до балансування 

навантаження в мережі LTE дозволяє обрати маршрут передавання трафіку, який 
забезпечує необхідний час затримки пакетів. По-друге, при виборі маршруту з 
однаковою кількістю трактів (наприклад, маршрути  та ) є можливість обрати маршрут з 
меншим часом затримки пакетів, що забезпечує збалансоване завантаження ресурсів 
мережі.  
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АНАЛІЗУ БІЗНЕС СЕРЕДОВИЩА В CRM 

СИСТЕМАХ НА ОСНОВІ МЕТОДІВ DATA MINING 

Анотація. Datamining надає широкий набір інструментів для виявлення важливої 
інформації про клієнтів в аналітичних CRM- системах. Однак ця технологія практично 
не використовується для підприємств малого та середнього бізнесу. Розвиток 

Рисунок 2 – Залежність 
часу затримки пакетів в 
маршрутах передавання 
трафіку з врахуванням 

кількості трактів в 
маршруті 
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інформаційних технологій, зокрема, WWW, дає можливість побудувати більш 
ефективну систему відносин з клієнтами, яку раніше було важко реалізувати в режимі 
offline. 

У статті описується структура CRM-систем, що використовують методи 
Datamining, розглядаються основні проблеми, пов'язані з використанням цих технологій 
в системах для малого і середнього бізнесу. 
 

Однією з головних функцій управління підприємством в сфері малого та 
середнього бізнесу є функції управління взаємовідносинами з клієнтами [1]. Ці завдання 
реалізуються в CRM-системах (Customer Relationship Management Systems). CRM - це 
концепція ефективного управління взаємовідносинами з покупцем, орієнтована на 
потреби клієнта, на активну роботу з клієнтом [4]. Основною метою створення та 
впровадження таких систем є збільшення доходів підприємства за рахунок залучення й 
утримання клієнта, збільшення обсягу продажів і зменшення вартості обслуговування.  

Використання сучасних інформаційних технологій при реалізації CRM - концепції 
дозволяє в оперативному режимі формувати базу даних про клієнтів, проводити аналіз і 
прогнози про їх можливу поведінку, що, в кінцевому підсумку, сприяє більш ефективної 
організації продажів і спрощення контактів зі споживачами. В даний час на ринку ПО 
існує безліч готових рішень в області CRM: від складних корпоративних інформаційних 
систем відомих вендорів для великих підприємств до окремих програм для автоматизації 
управління замовленнями клієнтів для невеликих підприємств. Але в більшості випадків 
впровадження CRM-систем в малому бізнесі як і раніше обмежена використанням 
програмного забезпечення лише в якості автоматизованої системи управління 
контактами. Це тільки структурує інформацію про клієнтів, але не береться до уваги 
більш широка перспектива можливостей. 

CRM-системи групується по рівнями обробки інформації.  
Операційний CRM забезпечує оперативну обробку поточної інформації про 

клієнтів. Аналітичний рівень використовує інструментальні засоби аналізу інформації 
про клієнтів в різних уявленнях, включаючи аналіз ефективності продажів в розрізі груп 
товарів (послуг), окремих сегментів клієнтів, тимчасових періодів. 

Операційний рівень CRM вирішує завдання підвищення лояльності клієнта в 
процесі безпосереднього контакту з ним. Аналітичні CRM на основі аналізу накопиченої 
інформації допомагають виробити стратегію подальшої взаємодії з клієнтом. 

В даний час складні аналітичні системи розробляються виключно в рамках 
створення корпоративних інформаційних систем для великих підприємств [2]. Це 
пов'язано, в першу чергу, з великими витратами на їх створення і експлуатацію. Основу 
таких аналітичних систем становить Datamining. 

DataMining - це технологія виявлення прихованих взаємозв'язків, які є значущими 
кореляцій, закономірностей - шаблонів і тенденцій всередині великих баз даних, 
необхідних для прийняття рішень в управлінській діяльності.  

У більшість аналітичних CRM-систем включений ряд типових процедур 
DataMining. 

1. Прогнозування і виявлення значущих тенденцій в розвитку взаємин з клієнтами 
(наприклад, прогнозування обсягів реалізації товарів і послуг з урахуванням дії 
численних взаємопов'язаних факторів поведінки споживачів - сезонних коливань і 
ринкових тенденцій попиту на, політики конкурентів, вартості та якості послуг, 
лояльності клієнта). 

2. Виявлення кореляцій і закономірностей між окремими показниками чи 
пов'язаними подіями, наприклад, збільшення замовлень клієнтів, взаємодія яких раніше з 
компанією було успішним. 
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3. Маркетинговий аналіз, наприклад: визначення характеристик типових 
замовників підприємства для оцінки поведінки нових або потенційних клієнтів 
(профілювання, сегментування клієнтів); виявлення основних сегментів ринку послуг, 
дослідження залежностей між основними показниками і характеристиками сегментів, 
виявлення типового профілю поведінки клієнтів. 

4. Аналіз впливу показників поведінки клієнта (або групи) на показники 
ефективності діяльності підприємства; оцінка значимості факторів за ступенем їх впливу 
на цільовий показник, ранжування факторів. 

5. Оцінка ефективності прийнятих керівництвом стратегій, аналіз альтернативних 
рішень «що, якщо» на основі моделей поведінки клієнта.  

Процедури DataMining в складі аналітичних CRM-систем засновані на 
використанні математичних та статистичних методів класифікації, кластеризації, 
прогнозування, пошуку залежностей і асоціативних правил. 

Процедури класифікації дозволяють вирішити такі завдання у сфері CRM: оцінку 
перспективності клієнтів; аналіз кредитних ризиків; оцінка ефективності політики 
знижок (якій категорії клієнтів надавати знижки); оцінка ефективності рекламної 
кампанії. 

Регресивні моделі вирішують завдання: прогнозування попиту; оцінку цінової 
еластичності; оцінку ймовірності повторних продажів; розрахунок завантаженості 
складу; аналіз впливу різних чинників на попит.  

Пошук асоціативних правил дозволяє реалізувати такі функції, як: пропозиція 
аналогічних товарів на основі аналізу переваг клієнта, оптимальне розміщення товарів на 
полицях, в каталогах; крос-продажу - стимулювання продажів одних товарів за рахунок 
продажу інших; оптимізація складських запасів. 

Пошук послідовностей заснований на аналізі подій, пов'язаних між собою в часі. 
наприклад, аналіз потреби клієнтів в витратних матеріалах до купленого товару, в 
супутніх товарах, ремонті; ймовірність повторних продажів, оцінка найбільш ймовірного 
часу потреби в повторних покупках; передбачення найбільш вірогідної поведінки 
споживача. переваги інтелектуального підходу до аналізу даних про клієнтів 
підприємства викликають необхідність його використання не тільки в корпоративних 
CRM-інформаційних системах, але і для малих і середніх підприємств. Однак 
універсальні засоби 

Основні завдання управління взаємовідносинами з клієнтами, які доцільно 
вирішувати в CRM-системах для малого і середнього бізнесу за допомогою інструментів 
DataMining [2]: 

 Ідентифікація клієнта (складання портрета замовника) - відстеження 
поведінки і переваг, а також визначення цінності клієнта для підприємства (задача 
кластеризації); 

 Діфференціація клієнтів на основі прийнятої системи оцінок. Виділення 
клієнтів, співпраця з якими приносить найбільш помітні результати, і обмеження витрат 
по ненадійним клієнтам або клієнтам, які не приносить стабільного доходу (завдання 
класифікації); 

 Взаємодія з клієнтом - вироблення індивідуальної стратегії обслуговування 
замовника на основі оцінки його поведінки, переваг та потреб. 

Висновки 
У зв'язку зі зростанням числа впроваджень систем управління взаємовідносин з 

клієнтами (CRM), у багатьох компаніях з'явився інтерес у виявленні закономірностей в 
базах даних, що містять відомості про клієнтів. Для досягнення поставленої мети 
служить впровадження системи, що реалізує методи Data Mining, які призначені для 
обробки і змістовної інтерпретації даних з метою виявлення актуальних трендів і 
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вироблення оптимальних стратегій. Досліджуючи витрати на маркетингову діяльність, 
компанії все більше уваги починають приділяти можливостям їх оптимізації. 
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ДАТЧИКИ РАДІАЦІЇ З МАЛИМ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯМ 
 
Анотація. Експериментально досліджуються можливість створення датчиків 

радіації на основі польових транзисторів. 
 
 
Сучасний розвиток атомної промисловості, радіаційної медицини, досліджень в 

області фізики високих енергій висуває на перший план розробку високочутливих 
компактних детекторів іонізуючого випромінювання. Радіаційний вплив призводить до 
зміни електрофізичних параметрів всіх напівпровідникових приладів [1], однак польові 
транзистори (ПТ) виявляються найбільш чутливими до іонізуючого опромінення. Тому 
вони стали використовуватися в якості датчиків радіації практично відразу після появи 
серійних промислових зразків ПТ з р-n-переходом в якості затвора (JFET) [2]. В даний 
час, з розвитком нових технологій, проводяться дослідження як по вдосконаленню 
традиційних з метал-оксид-напівпровідникових (MOS) радіаційно-чутливих ПТ 
(RADFET) [3-5], так і по створенню нових спеціальних конструкцій, таких як із 
плаваючим затвором (FG-MOS) [6], або ультрасучасних на основі наноструктурних 
беспереходних з окільцеваним затвором радіочутливих ПТ (JL GAA RADFET) [7]. Однак 
такі детектори як радіочутливого параметра використовують порогову напругу, яка 
вимірюється за спеціальною схемою, тому вони вельми дорогі, складні у виготовленні і 
вимагають додаткових допоміжних елементів, які самі схильні радіаційним змінам. 

В даній роботі експериментально досліджено можливість створення детекторів 
радіації на основі серійних недорогих малопотужних ПТ. В якості інформаційного 
параметра ми пропонуємо використовувати струм насичення стоку ПТ, оскільки при 
радіаційному впливі в каналі ПТ утворюються дефекти, збільшують опір каналу [8], а 
отже, зменшують струм стоку транзистора.  

Під дією радіаційного опромінення напівпровідникових p-n-структур в їх базової 
області, виготовленої на основі кремнію n-типу, що виникають комплекси дефектів типу 
А-центрів, Е-центрів, дивакансій та ін. Ці комплекси створюють глибокі рівні в 
забороненій зоні – центри рекомбінації носіїв заряду. Кількість всіх цих дефектів зростає 
при збільшенні доз опромінення. Аналіз експериментальних даних показує [8], що А-
центри утворюються при менших дозах опромінення, ніж Е-центри і дивакансії.  
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             Деградація основних параметрів напівпровідникових матеріалів в залежності від 
потокурадіаційного опромінення Ф описується емпіричними співвідношеннями: 

 
K

0

11
;        N = N0exp(–KNФ);          

K
0

11
,                    (1)     

де N0, 0, 0 - концентрація домішки, яка задає тип провідності, час життя 
неосновних носіїв заряду і їх рухливість до опромінення; KN, K , K  - коефіцієнти 

радіаційного зміни концентрації домішки, часу життя носіїв заряду і їх рухливості. 
Коефіцієнти KN, K , K залежать від параметрів напівпровідникового матеріалу, і різні 

для різних типів і діапазонів потоків радіаційного впливу [8]. Дослідження показали, що 
час життя носіїв заряду   дуже чутливо до появи А-центрів рекомбінації, тому   є 

параметром найбільш чутливим до дії радіації. Різке зменшення концентрації носіїв 
заряду після радіаційного впливу пов'язано з утворенням Е-центрів і дивакансій, оскільки 
ці комплекси видаляють із зони провідності n-кремнію по два електрона. Деградацією же 
рухливості   можна знехтувати, як ефектом третього порядку малості в порівнянні зі 

зміною N і   [8]. 

За своєю конструкцією існують два основних типи ПТ: з керуючим p-n-переходом 
(рис.1, а) і з ізольованим затвором (рис.1, б), коли металевий затвор відділений від 
напівпровідникового каналу шаром діелектрика (MOS-транзистори). Оскільки вони 
мають протилежний знак температурної чутливості [3], видається цікавим порівняти 
зміни характеристик обох типів ПТ при радіаційному впливі. 

 
 

а) б) 
Рисунок 1 – Схематична конструкція ПТ 

з керуючим p-n-переходом а) і MOS-транзистора з вбудованим каналом б) 
 

Якщо в якості сенсорного елемента датчика використовують ПТ з керуючим p-n-
переходом (рис.1,а), то інформаційним параметром такого датчика є струм насичення 
стоку транзистора Ін, а включають його за двополюсної схемою, коли затвор транзистора 
замкнутий його витоком Uз = 0. При такому включенні струм стоку транзистора не 
залежить від часу життя носіїв заряду, а визначається тільки їх концентрацією n і 
рухливістю   n-каналі [5]: 
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де  – напруга відсічення;  – максимальний опір каналу; A – постійна. 
Тоді зміна струму насичення стоку ПТ з керуючим p-n-переходом при 

радіаційному опроміненні, з урахуванням залежності N(Ф) і   (Ф) з (1), можна описати 

таким виразом: 
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де  – струм насичення до опромінення;  – струм насичення після 
опромінення.  

Якщо взяти до уваги малу зміну рухливості, отримуємо, що вплив опромінення на 
інформаційний параметр сенсора визначається, в основному, зменшенням ефективної 
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концентрації типозадаючої домішки N внаслідок радіаційної генерації Е-центрів і 
дивакансій. Тому слід очікувати, що коефіцієнт радіаційного зміни концентрації т 
ипозадаючої домішки каналу  має найбільше значення при опроміненні нейтронами.  

Для експериментальних досліджень впливу опромінення на струм насичення ПТ з 
керуючим p-n-переходом були використані транзистори КП202. Спочатку вимірювався 
Ін0 при Т = 293 К до опромінення. Потім зразки були розділені на 15 груп по три 
транзистора в кожній. Зразки кожної групи були піддані опроміненню тільки однієї 
величини потоку випромінювання одного виду впливового чинника.  

Опромінення перших п'яти груп зразків потоком електронів Фе з енергією 5 Мев 
відбувалося на лінійному прискорювачі "Електроніка". Опромінення інших п'яти груп 
зразків потоком нейтронів Фп з енергією 1.1 Мев проводилося на реакторі ВВР-М 
Опромінення останніх п'яти груп зразків γ-квантами з енергією 1 Мев і експозиційною 
дозою D γ проводили на установці К100000. Роботи по опроміненню проводилися в 
рамках НДР за замовленням МОН України № держреєстрації 0115U000855. Після 
радіаційного впливу вимірювання ІнФ виконувалися при тих же режимах і умовах, що і 
вимірювання початкового Ін0. 

З рис. 2 видно, що радіаційне 
дефектоутворення в каналі транзистора раніше все 
починається при опроміненні нейтронами потоками 
Фn    51012  см

–2. Нейтрони викликають найбільші 
зміни струму Ін. Це пояснюється тим, що нейтрони 
найбільш масивні, тому вони викликають більш 
інтенсивне дефектоутворення в каналі. Таким чином, 
експериментально підтверджено той факт, що для 
нейтронів у співвідношенні (3) коефіцієнт зміни 
концентрації типозадаючої домішки каналу КN має 
найбільше значення [8]. Під дією потоку електронів 
дефекти в каналі ПТ починають утворюватися при 
потоках Фe    10

13  см
–2, а при рентгенівському 

опроміненні при дозах D γ  105 Р. 
Якщо в якості сенсорного елемента датчика 

використовують MOS-транзистор з вбудованим 
каналом (рис.1, б), то його струм насичення стоку 
при двополюсному включення, як і в першому 

випадку, визначається концентрацією n і рухливістю   носіїв заряду в n-каналі [5]: 

 2
2

2
з0

н 2
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CU
I  ,                                                     (4) 

де З – електроємність затвора; l – довжина каналу. 
Зміна характеристик ПТ з MOS-структурою в якості затвору під дією опромінення 

обумовлено в основному радіаційними ефектами в діелектрику і на межі розділу оксид-
напівпровідник [9], тому деградація характеристик MOS-транзисторів відбувається при 
відносно невеликих потоках радіації, недостатніх для створення структурних дефектів у 
каналі. У процесі опромінення в шарі оксиду MOS-структури генеруються електронно-
діркові пари.Більш швидкі електрони йдуть або в метал затвора, або в напівпровідник (в 
залежності від полярності напруги на затворі), а дірки частково захоплюються пастками 
в шарі оксиду.  При позитивному потенціалі на затворі дірки накопичуються біля 
кордону розділу оксид-напівпровідник, а при негативному - біля кордону оксид-метал. 
 Вплив накопиченого позитивного заряду дірок на характеристики MOS-транзистора тим 
сильніше, чим ближче розташований заряд до поверхні напівпровідника, що 
спостерігається при позитивному напрузі на затворі.  Цей позитивний заряд збільшує 
концентрацію електронів в п-каналі, що є основним радіаційним ефектом.  Дія радіації 

 
Рисунок 2 – Експериментальні 

залежності відносної зміни струму 
насичення стоку ПТ з керуючим p-
n-переходом під впливом потоку 
електронів (1), нейтронів (2), γ-

квантів (3) 
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безпосередньо на сам канал MOS-транзистора призводить до протилежного ефекту - 
зменшення концентрації електронів в ньому.  Ці два радіаційних ефекту конкурують між 
собою в залежності від початкових умов і дози опромінення.  Коли концентрація 
електронів в каналі до опромінення невелика, то переважає перший ефект, а якщо вона 
значна, то при достатньому радіаційному впливі починає переважати другий. 
 Для експериментальних досліджень були використані MOS-транзистори типу КП305.  
Вивчався вплив γ-квантів з енергією 5 МеВ на струм насичення.  Опромінення зразків 
проводили при кімнатній температурі в пасивному режимі. 

 Результати досліджень показані на рис.  3, де зображені криві зміни струму 
насичення стоку MOS-транзистора, нормованого на його значення до опромінення, під 
впливом y-квантів: для зразків з малим струмом насичення стоку до опромінення  
5 мкА < 0 <0,1мА (крива 1) і зразків з великим  струмом насичення стоку до 

опромінення  > 3мА (крива 2).  

З рис. 3 видно, що струм насичення всіх MOS-
транзисторів починає зростати вже при 
експозиційних дозах від Dγ    103  Р  до  10

5 Р. Однак, 
починаючи з доз опромінення Dγ  105 Р у всіх зразків 
з групи з малими значеннями Iн0 (мала концентрація 
електронів  в каналі) струм насичення продовжує 
збільшуватися до значень 10 ... 50 мкА, а у всіх 
зразків з групи з великими значеннями Iн0 (велика 
концентрація електронів в каналі) струм насичення 
різко зменшується до значень 30 ... 80 мкА. 

Таким чином, в даній роботі експеримен-
тально встановлено, що зміна електричних 
характеристик MOS-транзисторів відбувається 
навіть під дією іонізуючого випромінювання, енергія 
квантів якого ще недостатня для створення 
структурних порушень в обсязі напівпровідника. 

ПТ р-n-переходом мають негативний знак 
радіаційної чутливості, а знак радіаційної чутливості MOS-транзисторів визначається 
значенням струму насичення до радіаційного впливу.  Серійні малопотужні польові 
транзистори можуть бути використані в якості детекторів іонізуючого випромінювання. 
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АНАЛІЗ ВАРІАНТІВ ПОБУДОВИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 
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Анотація. В роботі аналізуються питання щодо проектування 

телекомунікаційної інфраструктури ЦОД с урахуванням вимог сучасних нормативних 
документів  . 

 
Центри обробки даних (ЦОД) є фізичною основою нової схеми надання 

мережевих послуг – хмарних технологій [1].  ЦОД являє собою сукупність трьох 
інфраструктур  – інформаційної інфраструктури, телекомунікаційної інфраструктури та 
інженерної інфраструктури. Інформаційна інфраструктура являє собою сукупність 
серверів та систем зберігання даних, які задіяні у виробництві та наданні послуг 
клієнтам. Телекомунікаційна інфраструктура забезпечує об’єднання серверів та систем 
зберігання у єдину мережу, а інженерна інфраструктура забезпечує стале та безперебійне 
функціонування інформаційної та телекомунікаційної інфраструктур.  

Телекомунікаційна інфраструктура є зв’язуючим елементом між компонентами 
інформаційної інфраструктури, її головна задача забезпечення швидкісного обміну 
даними між серверами та системами зберігання. Вимоги до телекомунікаційної 
інфраструктури прописані у міжнародних стандартах [2, 3]. Стандарти визначають, що 
телекомунікаційна інфраструктура повинна мати ієрархічно архітектуру (рис. 1) та 
забезпечувати передавання даних на швидкостях не менш ніж 10 Гбіт/с.  

Розглянемо можливі варіанти побудови телекомунікаційної інфраструктури. 
Очевидно, що серед існуючих категорії кабелів для реалізації заявлених вимог придатні 
лише оптичні кабелі та мідні кабелі категорій 7 та 7А.  

Оптичні кабелі дозволяють організовувати канали довжиною до 100 м. (рис. 2) і 
повністю задовольняють вимогам щодо скоростей передавання. Але суттєвим недоліком 
є висока вартість організації такого каналу і при високій щільності серверів у ЦОД, 
вартість кінцевого рішення може буди дуже високим. 

Альтернативою є мідні кабелі категорій 7 та 7А. Канал на базі цих кабелів має 
значно меншу вартість, але максимальна довжина каналу обмежена відстанню у 45-60 
метрів. Крім того, слід враховувати те, що подальше масштабування ЦОД (збільшення 
швидкості передавання) на базі мідних кабелів категорій 7 та 7А не можливо.  
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Рисунок 1 – Структура телекомунікаційної інфраструктури ЦОД 
 

 
 

Рисунок 2 – Канал на базі оптичного кабелю 
 
Для рішення цієї проблеми у новій версії стандарту [4] введено дві нові категорії 

мідних кабелів – категорія 8.1 та категорія 8.2. Дані кабель працюють у частотному 
діапазоні до 2ГГц та підтримують швидкості роботи у 25 та 40 ГБіт/с, при довжіні каналу 
до 50 метрів. Наявність таких кабелів дозволить створювати для ЦОДів з високою 
щільністю серверів, дешеві високошвидкісні канали на базі мідного кабелю. 

Висновок. В роботі проаналізовано можливі варіанти організації 
телекомунікаційної інфраструктури ЦОД з використанням різних типів кабелів. 
Визначено, що мідні кабелі нового стандарту дозволяють створювати ефективні та 
недорогі рішення для ЦОД. 
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АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
ДОСТУПУ 

 
Анотація. У роботі аналізується процес розвитку мереж доступу в Україні, 

дається аналіз перспектив розвитку різних технологій доступу щодо їхнього 
застосовуються для  розгортання мереж доступу.  

 
Масштабне проникнення інформаційних сервісів та послуг у повсякденне життя 

людини та економічні процеси призводять до їх інтеграції з традиційними бізнес-
процесами та, як наслідок до розвитку нових моделей надання традиційних послуг – 
телемедицини, електронної комерції, інтернет-банкінгу, електронного уряду, віртуальних 
турів, дистанційної освіти, тощо. Очевидно, що для того, щоб мати можливість 
користуватися означеними сервісами потрібно мати стабільний та швидкісний доступ до 
мережі Інтернет. Виходячи з цього, можна сказати, що питання створення мереж доступу 
є актуальним для операторів зв’язку. 

Сучасні мережі доступу створюються з використанням технологій доступу, які 
поділяються на три групи [1]: 

 мідні технології доступу ; 
 безпровідні технології доступу; 
 оптичні технології доступу. 
Мідні технології доступу представлені в Україні сімейством технологій xDSL, 

технологіями DODSIS (використовують мережі кабельного телебачення), безпроводовий 
технології – це технології 3G/4G(LTE) та WI-FI, а оптичні технології концепціями AON 
та PON. Загальна кількість абонентів, що мають швидкісний доступ до мережі Інтернет у 
першому півріччі 2019 року склала близько 25,4 млн. Найбільшу частку складають 
абоненти, які отримують доступ до мережі Інтернет через безпроводові канали зв’язку – 
близько 68% [2], частка абонентів що використовують проводові технології становить 
32%. 

Статистичні дані свідчать, що подальший ріст числа користувачів, які 
використовують безпроводовий доступ буде обмежений, тоді як потенціал проводового 
доступу оцінюється у 10-12 мільйонів потенційних абонентів [3].  

При виборі технології доступу, оператор приймає до уваги, в першу чергу, 
наступні фактори: економічний, топографічний та можливість використання вже 
існуючої інфраструктури. Фактор використання існуючої інфраструктури фактично 
впливає на економічний фактор, тобто на об’єктивні  показники економічного розвитку 
оператору, які обумовлюють можливість вкладати кошти в оновлення інфраструктури, її 
модернізацію. Топографічний фактор визначає можливість використання тієї чи іншої 
технології у районі де планується створення мережі доступу.  
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Як ми вже зазначали вище, безпроводові технології досягли зони насичення і 
останнім часом, в Україні стала спостерігатися тенденція скорочення мереж на базі 
технологій мідних кабелів та збільшення мереж доступу на базі оптичних технологій 
(рис. 1). Оцінимо перспективи використання різних проводових технологій доступу  в 
Україні. Для цього скористаємося підходом запропонованим в роботі [3]. 

В якості інтервалу спостереження оберемо інтервал у 3 роки,  а в якості стартової 
точки – 2013 рік. Отже, інтервали спостереження – 2013, 2016 та 2019 роки. У табл. 1 
наведено відсоток абонентів, які були підключені за допомогою різних технологій [2].  

 
 

Рисунок 1 –  Популярність проводових технологій доступу в Україні 
 
Таблиця 1 – Динаміка зростання числа абонентів підключених проводовими  

технологіями 
% співвідношення Рік Оптичні 

технології 
(PON, AON) 

число 
абонентів, 

тис. 

Мідні 
технології 
(xDSL + 
DOCSIS) 

число 
абонентів, тис. 

Число 
потенційно 
можливих 
абонентів, 

тис. 

Оптичні 
технології 

(PON, AON) 

Мідні 
технології 
(xDSL + 
DOCSIS) 

2013 295 3730 49400 0,6 7,6 
2016 1072 3350 48500 2,2 6,9 
2019 2560 2620 45100 5,67 5,8 

Відповідно до алгоритму з [3] отримуємо, що період переходу до області 
насичення для оптичних технологій буде становити Tп ≈ 6, 5 років, тоді сама точка 
входження до області насичення є Тω = 2016 + 6,5 = 2023 рік. Для мідних технологій 
спостерігається негативна динаміка, а отже точка переходу до області стагнації буде 
становити Tп ≈ 12 років, тоді сама точка входження до області стагнації є  
Тω = 2016+ 12 = 2028 рік. 

Висновок. Отже, можна стверджувати, що при плануванні розвитку мереж 
доступу найбільш доцільними є використання  в якості проводових технологій доступу 
доцільно застосовувати оптичні технології. Існуючі мідні технології демонструють 
стабільний спад і за прогнозами  у 2028 році повністю перейдуть у зону стагнації.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ФОРМУВАННЯ ВИСОКОСТАБІЛЬНИХ СИГНАЛІВ  
В СИСТЕМАХ БЕЗПРОВІДНОГО ЗВ’ЯЗКУ НОВИХ ПОКОЛІНЬ 

 
Анотація. Показано, що для переходу до нових систем мобільного зв’язку 

необхідно використовувати нові типи джерел високостабільних сигналів. При цьому 
використання старих принципів формування таких сигналів, що використовують ефект 
помноження частоти, призводить також і  до помноження рівня шумів. Для 
запобігання цьому в роботі запропоновано нові принципи формування високостабільних 
сигналів що дозволяють поєднати електронне перестроювання частоти з високою 
стабільністю сигналу.  

 
Технічне освоєння систем безпровідного зв’язку нових поколінь  як правило, 

включає в себе і розробку нової елементної бази [1]. Один з перспективних напрямків 
створення такої бази пов’язаний із застосуванням  напівпровідникових генераторів з 
електронним перестроюванням частоти для передавачів базових станцій. Для можливості 
швидкого дискретного перестроювання з каналу на канал такі генератори повинні мати 
можливість електронного перестроювання частоти. При цьому рівень шумів вихідного 
сигналу цих генераторів має бути досить низьким, щоб не погіршити параметри 
інформаційного сигналу. З метою поєднання перестроювання в широкому діапазоні 
частот з низьким рівнем частотних шумів генераторів та гетеродинів в системах 
мобільного зв’язку бажано використовувати в якості джерел сигналів синтезатори 
частоти. Ці синтезатори, як правило, використовують в якості опорного сигналу сигнал 
кварцевого генератору. Флуктуації частоти такого генератору при переносі сигналу в 
діапазон надвисоких частот помножуються разом з помноженням частоти сигналу. Це 
викликає збільшення частотних шумів вихідного сигналу. Так, наприклад, при 
використання опорного кварцевого генератора з частотою в 10 МГц та при множенні 
його частоти до значення 10 ГГц рівень шумів кварцевого генератору зростає на 60 дБ, а 
при множенні до 100 ГГц зростає на 80 дБ.  Таким чином, існує  проблема створення 
джерел високо стабільних сигналів з низьким рівнем ЧМ – шумів. 

Для вирішення цієї проблеми в роботі запропоновано для формування сітки 
опорних частот використовувати в якості опорного генератор НВЧ, стабілізований 
високодобротним об’ємним резонатором, налаштованим на фіксовану частоту fo. 
Враховуючи потребу у сітці частот, в роботі запропоновано використати додатково 
імпульсний кварцевий генератор з вихідною частотою Δ fq , сигнал якого подати на один 
з входів змішувача, на другий вхід якого подається сигнал з частотою fo . При цьому на 



 

  360

виході буде утворено високостабільну сітку частот: fo +n× Δ fq,, де (n = 0, ±1, ± 2, …± N) 
[2]. 

Ця сітка може бути використана як опорна  для генератора з електронним 
перестроюванням частоти в системі фазового автопідстроювання частоти (ФАПЧ) для 
побудови джерела ряду високо стабільних  сигналів в системах безпровідного зв’язку 
нових поколінь.  
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ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫЕ ПОМЕХИ В СИСТЕМАХ ПЕРЕДАЧИ ПО 

ТЕХНОЛОГИИ VDSL2 
 

Аннотация. Работа посвящена исследованию интерференционных помех в 
системах передачи по технологии VDSL2 при работе по телефонным кабелям типа 
ТПП. Исследование проводилось путем аналитического моделирования работы VDSL2-
систем с частотным планом B8-6 [998-M2x-B] по телефонному кабелю типа ТПП-0,4 
при использовании традиционных ортогональных гармонических сигналов (ОГС) и 
ортогональных гармонических сигналов обобщенного класса (ОГС ОК). В работе 
представлены зависимости распределения по каналам значений интерференционной 
помехи от момента начала интегрирования. Рассчитаны оптимальные значения 
отсчета начала интегрирования по критерию минимума среднеарифметического по 
всем информационным каналам значения интерференционной помехи и при этих 
условиях исследованы зависимости распределения интерференционных помех по каналам 
СП VDSL2 при использовании традиционных ОГС и ОГС ОК. 

 
В Украине телекоммуникационные операторы, предоставляющие 

широкополосный доступ (ШД) на базе технологий xDSL, столкнулись с необходимостью 
повышения скорости доступа и улучшения качества предоставляемых услуг абонентам 
для обеспечения конкурентоспособности xDSL-технологий на рынке предоставления 
услуг ШД [1]. 

Повышение скорости доступа можно обеспечить путем замены технологии 
ADSL2+ на технологию VDSL2, которая может обеспечить двунаправленную передачу 
данных со скоростью до 200 Мбит/с в полосе до 30 МГц [2]. Такое увеличение скорости 
достигается за счет уменьшения длины абонентской линии. Доказано, что системы 
передачи (СП) по технологии VDSL2 могут гарантировать скорость в нисходящем 
направлении 50 Мбит/с по многопарным телефонным кабелям типа ТПП-0,4 при длине 
абонентской линии (АЛ) до 500 метров [3]. В этом случае модернизация будет состоять в 
перестройке сети ШД из варианта FTTN+ADSL2+ на вариант FTTC+VDSL2 с 
вынесением узла доступа в распределительный шкаф. 
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При использовании СП VDSL2 на многопарных телефонных кабелях основной 
причиной ограничения скорости передачи являются переходные помехи на дальнем 
конце между параллельно работающими системами [3]. Для подавления переходных 
помех применяется система «векторинг», при этом переходные помехи подавляются до 
уровня тепловых шумов. В этом случае необходимо учитывать другие факторы, 
влияющие на скорость передачи, в первую очередь интерференцию. 

Отметим, что системы передачи VDSL2 используют метод передачи информации 
множеством ортогональных сигналов-переносчиков (ОГС), причем применение ОГС 
обобщенного класса (ОК) позволяет уменьшить влияние интерференции по сравнению с 
традиционными ОГС, что было доказано на примере СП G.fast в работе [4]. 

Целью данной работы является исследование интерференционных помех в 
системах передачи VDSL2 с применением традиционных ОГС и ОГС ОК при работе по 
отечественным телефонным кабелям типа ТПП. 

Интерференционные помехи рассчитывались по методике, описанной в [5] при 
следующих исходных даных: 

– СП VDSL2 с частотным планом B8-6 [998-M2x-B] [2]; 
– линия передачи – телефонный кабель типа ТПП с диаметром жил 0,4 мм длиной 

до 500 м [3]; 
– вид огибающей посылки линейного сигнала – традиционный (П-образной 

формы) и ОК с оптимальной функцией (с косинусквадратичными фронтами) [4]; 
– количество отсчетов интервала ортогональности (N) – 2048; 
– количество отсчетов защитного интервала (L) – 128; 
– количество информационных каналов (n) – nDS = 477 (из них downstream 

использует каналы 16…217 и 302…492), nUS = 478 (из них upstream использует каналы 
218…301 и 493…695); 

– номер первого информационного канала (m) – mDS = 16 (downstream), 
mUS = 218 (upstream). 

Интерференционные помехи оценивались в относительных величинах как 
процентное соотношение эффективных значений интерференционная помеха/сигнал и 
представлялись функцией от номера канала (несущей) СП VDSL2 hl %. 

На рис. 1 и 2 показаны трехмерные графики зависимости распределения по 
каналам (l) значений интерференционной помехи (hl,k) от момента начала 
интегрирования (kT) при длине линии lл = 500 м соответственно при использовании 
традиционных ОГС и ОГС обобщенного класса. А в табл. 1 представлены результаты 
определения минимальных значений среднеарифметического ħk при оптимальном 
значении момента начала интегрирования kT опт. 

 

а) б)  
Рисунок 1 – График функции hl,k для СП VDSL2 с традиционными ОГС  

(lл = 500 м; направление передачи: а) DS, б) US) 
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а) б) Р
исунок 2 – График функции hl,k для СП VDSL2 с ОГС ОК 

(lл = 500 м; направление передачи: а) DS, б) US) 
 
Таблица 1 – Минимальные среднеарифметические значения интерференционной 

помехи ħk при оптимальном значении номера отсчета начала интегрирования kT опт, %  

Традиционные ОГС ОГС ОК 
lл ,м 

US DS US DS 
 kT опт ħk kT опт ħk kT опт ħk kT опт ħk 

200 130 0,027 139 0,094 70 0,01 69 0,054 
300 203 0,045 163 0,301 116 0,036 103 0,115 
400 189 0,355 209 0,742 135 0,216 138 0,256 
500 204 1,304 247 1,565 158 0,91 171 0,53 

 
Анализ результатов расчетов интерференционных помех позволяет сделать 

следующие выводы: 
-  оптимальные значения номера отсчета начала интегрирования (kT опт) и 

среднеарифметические значения интерференционной помехи (ħk) отличаются для 
восходящего и нисходящего направления передачи; 

-  величина интерференционных помех в СП VDSL2 при длине линии до 400 м 
для большинства каналов DS и US не превышает 1 % как при использовании ОГС ОК, 
так и при использовании традиционных ОГС. 

-  с увеличением длины линии интерференция в каналах DS увеличивается при-
мерно в 2…3 раза на каждые 100 метров как при использовании традиционных ОГС, так 
и ОГС ОК. Для US наблюдается резкое увеличение интерференции (в 8 раз для тради-
ционных ОГС и в 6 раз для ОГС ОК) при увеличении длины линии с 300 м до 400 м; 

-  применение ОГС ОК позволяет уменьшить величину интерференционных 
помех в 1,25…2,7 раз для US и в 1,7…3 раза для DS в зависимости от характеристик 
линии передачи. 

Выводы. Проведенные исследования позволили оценить величину 
интерференционных помех в системах передачи VDSL2 при работе по отечественным 
телефонным кабелям типа ТПП. Доказана эффективность применения в качестве 
линейных сигналов-переносчиков ортогональных гармонических сигналов обобщенного 
класса, которые по сравнению с традиционными ОГС позволяют уменьшить величину 
интерференционных помех в 1,25…3 раза в зависимости от характеристик линии 
передачи. 
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ЗАДАЧА ОБ ОПТИМАЛЬНОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПОТОКОВ  

В ОТКРЫТОЙ МНОГОПОЛЮСНОЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
 
Аннотация: В работе исследуется постановка и методы решения задачи о 

максимальном потоке в сетях. Рассмотрены особенности телекоммуникационной сети 
по сравнению с транспортными сетями в сфере логистики. Сформулированы принципы 
оптимизации потоков в открытой многополюсной сети со свободно ориентированными 
каналами связи. Выделены три типа сетей с внешними генераторами потоков 
(насыщенные, ненасыщенные и частично насыщенные сети) и определена методика 
расчета потоков в них 

 
Введение 
Проблема оптимизация потоков в сетях возникла во второй  половине ХХ века  в 

связи с решением логистических задач [1]. В частности, одним из актуальных вопросов 
является нахождение максимального потока на графе сети и распределение этого потока 
по отдельным ветвям графа[2]. Впоследствии методы оптимизации потоков в 
логистических системах стали применяться в области телекоммуникаций. В данном 
направлении опубликовано достаточно большое число работ [3, 4]. Большинство 
известных методов и алгоритмов для нахождения максимального потока используют 
модель сети в виде ориентированного двухполюсного графа с двумя особыми вершинами 
(исток S и сток T). Однако, такая модель недостаточно адекватна современным 
телекоммуникационным сетям, поскольку они, как правило,  имеют более двух полюсов, 
а каналы связи могут динамически изменять свою пропускную способность в прямом и 
обратном направлениях. Поэтому нахождение максимального потока в 
телекоммуникационной сети нельзя считать окончательно решенной задачей. 
Актуальным направлением дальнейших исследований является оптимизация 
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информационных потоков в многополюсной телекоммуникационной сети с 
динамической конфигурацией каналов [5, 6]. Целью данной работы является 
формализация постановки задачи об оптимальном распределении информационных 
потоков в открытой многополюсной программно конфигурируемой 
телекоммуникационной сети.  

1. Оптимизация потоков насыщенной сети 
Рассмотрим телекоммуникационную сеть в час наибольшей нагрузки (ЧНН) со 

стороны внешних генераторов потоков. Процессы в такой сети можно условно сравнить 
с работой электрической цепи из резистора R, генератора э.д.с. e с внутренним 
сопротивлением r, рис.1-а. Ток в такой цепи рассчитывается согласно обобщенному 
закону Ома: i=e/(r+R). В этой аналогии, R играет роль телекоммуникационной сети; 
совокупность (e, r) является аналогом внешнего генератора информационного потока, 
которым нагружается сеть;i– аналог суммарного информационного потока в 
телекоммуникационной сети. При R>>r имеем i→e/R. Физический резистор R всегда 
имеет максимально допустимую мощность Pmax, для которой imax=Pmax/R. Поэтому в 
реальных электрических схемах во избежание перегрузок обычно ставят схему 
ограничения тока. При этом, если e>=SQRT(Pmaxꞏ R), то ток i=imax=Pmax/R.  

Нелинейную электрическую цепь, в которой ток не зависит от конкретного 
значения  e>=SQRT(PmaxꞏR), называют насыщенной. Насыщенная электрическая сеть 
работает в режиме, близком к режиму холостого хода. По аналогии с этим понятием, 
определим насыщенную телекоммуникационную сеть в виде открытого графа с 
неограниченными внешними генераторами потоковE, рис.1-б. Суммарный поток такой 
сети определяется только ее внутренними свойствами, т.е. максимальной возможной 
производительностьюG. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Аналогия между электрической схемой и телекоммуникационной 
сетью 

В отличие от электрических цепей, потоки в телекоммуникационной сети не 
распределяются сами по себе по типу законов Кирхгофа, а управляются коммутаторами, 
маршрутизаторами или контроллерами динамической конфигурации (например, в сетях 
типа SDN). Общая производительность программно конфигурируемой сети SDN во 
многом зависит от управляемого контроллером распределения потоков и пропускной 
способности каналов связи. Для такого типа «насыщенных» сетей характерна постановка 
задачи о максимизации суммарного потока, поскольку в ненасыщенной сети реальный 
суммарный поток меньше потенциально возможного максимального потока. 
Насыщенная сеть работает на пределе своих технических возможностей, независимо от 
колебаний внешней информационной нагрузки. 

Определим эффективность сети как отношение реальной пропускной способности 
сети Fреал к ее максимальной величине Fmax: β = Fреал/Fmax. Нетрудно показать, что для 
насыщенной сети β=1; в противном случае, β<1. Таким образом, для максимизации 
потока в насыщенной телекоммуникационной сети достаточно решить задачу о 
максимальном потоке в рассмотренной выше постановке (т.е. для открытой 
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многополюсной сети со свободно конфигурируемыми каналами связи). Задача о 
максимальном потоке в сети на сегодняшний день решена только для двухполюсной сети 
со статично ориентированными каналами связи на основе известной теоремы Форда-
Фалкерсона о максимальном потоке и минимальном сечении. Максимальный поток 
телекоммуникационной сети в модели Форда-Фалкерсона можно рассчитать отдельно 
для прямого и обратного направления между полюсами S и T. Соответственно, 
возникают два разных минимальных сечения. В общем случае (для открытой 
многополюсной сети) такая задача является предметом дальнейших исследований. 
Ключевым аспектом расчета и оптимизации потоков в насыщенной сети является 
независимость постановки и решения этой задачи от внешних генераторов потоков. Если 
сеть статична, то задача оптимизации потоков превращается в задачу расчета 
максимального потока в сети  и распределения этого потока по отдельным каналам связи. 
В случае программно конфигурируемой сети, речь идет о нахождении максимального 
суммарного потока в сети со свободно ориентированными каналами связи.  

2. Расчет потоков ненасыщенной сети 
Понятие «ненасыщенная сеть» является аналогом электрической цепи с т.н. 

идеальным «источником тока» в место э.д.с. На практике, к такой цепи приближается 
«режим короткого замыкания», при котором сопротивление нагрузки R значительно 
меньше внутреннего сопротивления r источника «e, r». Ток короткого замыкания равен 
iкз=e/r, т.е. не зависит от нагрузки R<<r. Если некоторая открытая многополюсная 
телекоммуникационная сеть способна пропустить между каждой парой своих полюсов 
поток, не меньший чем генерируется извне, то такая сеть не ограничивает внешний 
поток. Таким образом, суммарный поток ненасыщенной сети равен сумме всех внешних 
генераторов между каждой парой полюсов, независимо от направлений этих потоков, 
или от соотношения симплексных потоков в каждом дуплексном канале: Fmax = E. Эта 
задача является тривиальной. 

3. Оптимизация потоков частично насыщенной сети 
Понятие частично насыщенной сети (ЧНС) аналогично электрической сети, в 

которой ток зависит как от внутреннего сопротивления источника напряжения, таки от 
величины нагрузки, и рассчитывается по обобщенному закону Ома: i=e/(r+R), рис. 1а, 
1б. В сети типа ЧНС некоторые пары полюсов работают в насыщенном режиме, а другие 
– в ненасыщенном режиме.  Поэтому для сети ЧНС не применимы методы оптимизации 
потоков в насыщенной или ненасыщенной сети. Общая схема трехполюсной ЧНС 
показана на рис.2-а. 
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Рисунок 2 – Частично насыщенная телекоммуникационная сеть 
Рассчитаем оптимальные потоки в простой трехполюсной сети типа 

«треугольник», рис. 2-б для трех перечисленных выше случаев.  
1) Режим «холостого хода». 
Пусть F1 = F2 = F3 = 10.  Очевидно, что для всех n имеет место Gn ≤ Fn . В этом 

режиме узким местом является сама сеть, внутренние свойства которой определяют 
максимальный поток и его распределение по каналам связи. В нашем примере на рис.2-б 
получим  fmax = G1+ G2+ G3= 2+3+2=7. 

 
2) Режим «короткого замыкания». 

Пусть F1 = F2 = F3 = 1.  Очевидно, что для всех n 
имеет  

место Gn > Fn. В этом режиме узким местом являются  
внешние генераторы потоков. Поэтому максимальный  
поток равен сумме внешних потоков   
fmax = F1+ F2+ F3= 1+1+1=3. 
 
3) Режим ЧНС, рис.3. 

Пусть F1 =0, F2 = 4, F3 = 1. Тогда имеем: 
G1 > F1;  G2 < F2;  G3 > F3. Рассмотрим два следующие 
варианта распределения потоков.  

а) Статично конфигурированная сеть. В такой сети 
поток между каждой парой полюсов определяется по правилу fn=min(Fn, Gn). Отсюда: 
f1=min(0, 2) =0;  f2=min(4, 3)=3;   f3=min(1, 2) =1; fmax=f1+f2+f3=3+1=4, [7]. 

б) Динамично конфигурированная сеть. В такой сети распределение потоков 
начинается с кратчайших (в данном случае – одношаговых) путей: f1=min(0, 2) =0;  
f21=min(4, 3)=3; f3=min(1, 2) =1; fmax=f1+f2+f3=3+1=4, [7]. При этом поток f21=3 является 
лишь частью возможного потока между полюсами 1 и 3. После распределения потоков 
по одношаговым путям, два ребра на графе (рис. 3) ребра G2 и G3 имеют остаточный вес 
по 1. Поэтому, через эти ребра можно пропустить еще одну составляющую потока между 
полюсами 1 и 3: f22=1. Итого, fmax=f1+f2+f3=f11+f12 + f3=(3+1)+1=5. 

Выводы 
1. Современная телекоммуникационная сеть (ТКС), является, как правило, 

открытой многополюсной системой и имеет динамически конфигурируемые каналы 
связи. Поэтому для оптимизации потоков ТКС, известная модель логистической системы 
в виде ориентированного двухполюсного графа недостаточно адекватна, и требует 
усовершенствования. В данной работе использована новая модель ТКС, разработанная на 
кафедре сетей связи ОНАС, в виде открытого многополюсного свободно 
ориентированного графа с внешними генераторами информационных потоков.  

2. В работе сформулирована обобщенная постановка задачи об оптимальном 
распределении потоков в открытой многополюсной телекоммуникационной сети с 
внешними генераторами потоков. По аналогии с электрической цепью, выделены три 
типовых режима работы сети: а) насыщенная сеть (аналог режима «холостого хода» в 
электрической цепи); б) ненасыщенная сеть (аналог режима «короткого замыкания»); 
частично насыщенная сеть (аналог расчета тока по обобщенному закону Ома). В 
насыщенной сети потоки зависят только от свойств самой сети, что приводит к 
обобщенной задаче о максимальном потоке в многополюсной сети. В ненасыщенной 
сети потоки не зависят от свойств сети, а определяются только внешними генераторами 
потоков. Наиболее сложной задачей является оптимизация потоков в частично 
насыщенной сети, которая выходит за рамки традиционной задачи о максимальном 
потоке. 

Рисунок 3 – Частично 
насыщенная сеть 
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3. Решение задачи об оптимальном распределении потоков нагруженной 
телекоммуникационной сети обеспечивает динамическую реконфигурацию каналов 
связи с учетом прогнозируемых циклических изменений внешней нагрузки, что 
приводит к наиболее полному использованию ресурсов сетевого оборудования. Кроме 
того, это позволяет оценить наличие избыточности или узких мест в структуре 
существующей сети, а также осуществлять синтез оптимальной структуры сети для 
заданных генераторов потоков как функций времени. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ НА ОПТИЧНИХ  

ІТ – МЕРЕЖАХ 
 
Анотація. Проведене дослідження використання маскування оптичних лінійних 

кодів для захисту інформації на ВОЛЗ. Запропоновано побудову схеми для реалізації 
запропонованого принципу, яка використовує пасивні оптичні елементи. Наведено 
принципи моніторингу оптичної лінії щодо несанкціонованого доступу до лінійних 
споруд. Моніторинг включає в себе рефлектометричний моніторинг та моніторинг 
штучно створених з металевих елементів кабелю електричних кіл. 

 
Волоконно-оптичні лінії зв’язку, в силу особливостей розповсюдження 

електромагнітної енергії в оптичному волокні, мають підвищену захищеність від доступу 
до інформації, що передається по лінійному тракту [1]. Проте, існують ситуації, при яких 
процес зняття інформації стає можливим, і це призводить до необхідності розробки 
заходів для протидії таким спробам.   
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Як показують дослідження, при використанні оптичною системою передавання  
лінійного коду RZ-0,25 існує можливість, використовуючи виключно такі пасивні 
оптичні елементи, як оптичні лінії затримки та оптичні розгалужувачі, провести 
додаткове кодування (маскування) сигналу на вході в лінію з метою захисту інформації, 
що передається по лінійному тракту [2]. 

При цьому кількість одиниць у кожній кодовій комбінації подвоюється. Подвійна 
кількість одиниць в оптичному лінійному тракті під час передавання  робить 
неможливим адекватне відновлення сигналу при спробах несанкціонованого доступу до 
інформації. Таким чином забезпечується захист інформації, що передається.  

Як показано в роботі, запропонований метод можна розвинути та удосконалити і 
поширити на інші коди типу RZ. 

На додаток до цього в роботі розглянуто принципи моніторингу лінійних споруд 
ВОЛЗ. Захисна оболонка й елементи конструкції ОК настільки сильно послабляють 
можливе випромінювання за межі волоконного світловоду, що воно практично не 
проникає за межі оболонки. Таким чином, перехоплення інформації можливе лише у 
випадку порушення цілісності зовнішньої оболонки й інших захисних покровів кабелю з 
метою безпосереднього доступу апаратури перехоплення до оптичних волокон. 

З метою забезпечення неможливості доступу до оптичних волокон ОК та 
локалізації місця доступу у роботі запропонований метод визначення моменту 
порушення броньових покривів кабелю в процесі несанкціонованого підключення до 
лінії [3]. При цьому момент і місце доступу визначається за допомогою рефлектометрів 
для металевого кабелю. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ VDSL2  
З ОПЦІЄЮ ВЕКТОРИНГ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ТЕЛЕФОННИХ МЕРЕЖАХ 

 
Анотація. Робота присвячена дослідженню ефективності впровадження 

технології VDSL2 з опцією «векторинг» на вітчизняних мережах широкосмугового 
доступу. У роботі розглянуто методику розрахунку перехідних завад та швидкості 
передавання СП VDSL2 при їх паралельній роботі у багатопарному кабеліТППэп 
30х2х0,4 пучкової скрутки. Проведено дослідженняперехідних завад та ефективності їх 
придушення системою «векторинг» та залежності досяжної швидкості передавання 
СП VDSL2 від довжини лінії, коефіцієнта завантаження багатопарного кабелю та 
рівня зовнішніх адитивних завад без та із застосуванням опції «векторинг». 
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Останні роки на вітчизняних мережах здійснюється впровадження нових 

високошвидкісних технологій передачі інформації. Зокрема, зазнала значних змін 
телекомунікаційна мережа найбільшого в Україні оператора телекомунікаційних послуг 
ПАТ «Укртелеком». Першим етапом модернізації телекомунікаційної мережі стала 
реалізація проекту «B6» – модернізація телекомунікаційної мережі шістьох найбільших 
міст України: Київ, Дніпро, Харків, Одеса, Львів та Запоріжжя [1]. 

За цим проектом мережаширокосмугового доступу (ШД)також зазнала значних 
змін, які полягали у перебудові з класичного варіанту FTTNна варіант FTTC. Відповідно, 
відбулася заміна магістральної ділянки мідних абонентських ліній (АЛ) на волоконно-
оптичний кабель, яке обумовило можливість впровадження технології VDSL2, яка може 
забезпечити сумарну швидкість передавання даних (до абонента та від абонента) до 
150 Мбіт/с [2], при цьому згідно з проектом модернізації довжина мідних ліній не 
повинна перевищувати 500 м. 

Отже, на сьогодні дослідження впровадження технології VDSL2 в Україні є 
актуальної задачею, але ефективне застосування надшвидкісних систем передачі (СП) 
для організації широкосмугового доступу телефонною мережею неможливе без 
застосування методів компенсації перехідних завад. МСЕ-Т була розроблена 
Рекомендація G.993.5, яка регламентує характеристики системи компенсації перехідних 
завад [3], яка отримала назву «векторинг» (vectoring). 

Метою даної роботи єдосліденняефективноісті впровадження технології VDSL2 з 
опцією «векторинг». 

Розрахунок параметрів СП VDSL2 виконувався за методикою [4] для 
наступнихвихідних даних: 

- СП VDSL2 з частотним планом B8-6 [998-M2x-B] [2]; 
- частотні характеристики параметрів передачі і взаємного впливу визначалися 

для телефонних кабелів виробництва ПАТ «Одескабель» ТППэп 30х2х0,4у діапазоні 
частот від 1 до 30 МГц[5]; 

- довжина абонентської лінії – 0,05…0,5 км; 
- коефіцієнт завантаження (КЗ) кабелю системами передачі – 10…100%; 
- зовнішні завади враховувалися як адитивний білий гауссівський шум (AWGN) з 

рівнем спектральної густини потужності (СГП) -140…-100 дБм/Гц. 
На рис. 1,а та рис. 1,б показано порівняння частотних залежностей рівня СГП 

сумарної завади (рівень якої визначається з сумарної потужності перехідних завад на 
дальньому і ближньому кінці від усіх паралельно працюючих СП та зовнішніх адитивних 
завад) без застосування «векторингу» та із застосуванням «векторингу» при 10 і 100 % 
завантаженні багатопарного кабелю ТППэп 30х2х0,4 системами передачі за технологією 
VDSL2 відповідно при довжині абонентської лінії 100 та 500 метрів. 
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Рисунок 1 – Частотна залежність рівня СГП сумарної завади при завантаженні кабелю 
ТППэп 30х2х0,4 системами VDSL2 (довжина лінії 100 м (а); 500 м (б)) 
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На рис. 2,а показані частотні залежності придушення перехідних завад за рахунок 
застосування «векторингу» при довжині 100 м, а на рис. 2,б – залежності від довжини на 
частотах 1 і 8 МГц при 10, 50 та 100 % завантаженні кабелю ТППэп 30х2х0,4 системами 
передачі. 
 
∆G(f), дБ 

50 % 

100 % 

10 % 

0                 2                 4                 6                8                10               12    f, МГц

100 

80 

60 

40 

20 

∆G(f), дБ 

50 %, f = 1 МГц 

100 %, f = 1 МГц 

10 %, f = 1 МГц 
80 

70 

60 

50 

40 

30 
0,05       0,1        0,15      0,2      0,25       0,3       0,35      0,4       0,45      0,5   lл, км 

50 %, f = 8 МГц 

100 %, f = 8 МГц

10 %, f = 8 МГц  

б) а) 
 

Рисунок 2 – Частотна залежність при довжині лінії 100 м(а) та залежність від довжини 
лінії (б)придушення перехідних завад системою «векторинг» (ТППэп 30х2х0,4) 

 
 

Аналіз результатів дослідження завад та їх придушення системою «векторинг» 
дозволяє дійти наступних висновків: 

- для низхідного напрямку передачі даних без застосування опції «векторинг» 
також як і для висхідного напрямку домінуючими є перехідні завади на дальньому кінці; 

- для низхідного напрямку із застосуванням опції «векторинг» перехідні завади на 
дальньому кінці в залежності від коефіцієнта завантаження придушуються до рівня 
теплових шумів та перехідних завад на ближньому кінці; 

- опція «векторинг» дозволяє забезпечити придушення перехідних завад при 
роботі систем передачі по кабелю типу ТППэп 30х2х0,4 у межах від 28 до 80 дБ в 
залежності від робочої частоти (від 1 до 12 МГц), довжини лінії (від 50 до 500 метрів) та 
коефіцієнта завантаження кабелю (від 10 до100 %). 

Для оцінки ефективності застосування системи «векторинг» при роботі СП 
VDSL2 вітчизняними багатопарними телефонними кабелями на рис. 3 (а) та (б) 
приведено порівняння швидкостей передавання у низхідному напрямі для варіантів 10 та 
100 % завантаження кабелю ТППэп 30х2х0,4 VDSL2-системами без застосування 
«векторингу» та із застосуванням «векторингу», додатково на рисунках приведено крива 
досяжної швидкості передавання за відсутності перехідних завад (варіант роботи 1 СП у 
кабелі). 
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Рисунок 3 – Порівняння залежності швидкості RDS СП VDSL2 без та із застосуванням 
«векторингу» (ТППэп 30х2х0,4;AWGN = –140 дБм/Гц (а); –120 дБм/Гц (б)) 
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Аналіз результатів розрахунку швидкості передавання СП VDSL2 дозволяє дійти 
наступних висновків: 

- застосування опції «векторинг», на відміну від варіанту без застосування опції 
«векторинг», дозволяє забезпечити швидкість передавання СП VDSL2 близьку до 
швидкості варіанту роботи без перехідних завад (коли у багатопарному кабелі працює 
лише 1 СП); 

- найбільш суттєве зменшення швидкості, у порівнянні з варіантом роботи без 
перехідних завад, спостерігається за відсутності зовнішніх адитивних завад  
(AWGN = –140 дБм/Гц), при цьому із застосуванням опції «векторинг» зменшення не 
перевищує 5 %, а без компенсації перехідних завад зменшення може досягати 2 разів; 

- порівняння варіантів роботи СП VDSL2 без та із застосуванням опції 
«векторинг» свідчить про те, що «векторинг» дозволяє суттєво підвищити ефективність 
роботи СП VDSL2 по вітчизняних багатопарних телефонних кабелях, так в залежності 
від рівня зовнішніх адитивних завад, довжини лінії та коефіцієнта завантаження 
багатопарного кабелю ТППэп 30х2х0,4 системами передачі підвищення швидкості 
передавання за рахунок застосування опції «векторинг» становить 5…85 %. 

Висновок. Результати проведених досліджень доводять, що застосування опції 
«векторинг» дозволяє значно підвищити швидкість передавання СП VDSL2 по 
вітчизняних абонентських лініях, що побудовані на базі багатопарних телефонних 
кабелів марки ТППэп. 
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ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИМІРЮВАНЬ В БЕЗПРОВОДОВИХ СЕНСОРНИХ 
МЕРЕЖАХ З ПОВІЛЬНИМ ДРЕЙФОМ ПАРАМЕТРІВ ДАТЧИКІВ 

 
Анотація. Розроблений метод підвищення точності вимірювань в безпроводових 

сенсорних мережах, заснований на прогнозуванні дрейфу параметрів датчиків і корекції 
результатів вимірювань. Проаналізовані структури та принципи побудови мобільних 
агентів в апаратній та програмній реалізації. При взаємній корекції дрейфу параметрів 
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датчиків знижуються помилки вимірювань і подовжується життєвий цикл 
ефективного функціонування мережі, що особливо актуальне для мереж, доступ до яких 
утруднений з різних причин. 

 
Метою статті є дослідження і розробка методу підвищення точності вимірювань 

датчиків в безпроводових сенсорних мережах (БСМ) шляхом виявлення помилок і 
корекції поточних результатів. Метод заснований на припущенні про просторово-часову 
кореляцію результатів вимірювань в сусідніх датчиках і відсутність взаємної кореляції 
процесів дрейфу технічних параметрів. Якщо для подолання обмежень організаційного 
та програмно-алгоритмічного характеру [1-3] в даний час розроблені відповідні методи 
управління і контролю, то проблеми усунення дрейфу параметрів досі повністю не 
вирішені.  

Управління датчиками та контроль дрейфу параметрів вимірювача. Завдяки 
фрагментації програмного коду теоретично можливо оцінювати не тільки результати 
вимірювань, але і дрейф параметрів вимірювача (наприклад, координат його 
розміщення). Отримані оцінки використовуються для корекції і в якості зворотного 
зв'язку для наступного кроку оцінки. У той же час треба уникати проблем перехресного 
управління для датчиків, що отримують управляючі сигнали від незалежних агентів 4. 

З плином часу в деяких вузлах при зніманні даних може мати місце дрейф 
параметрів. При перевищенні деякого рівня величини дрейфу дані, одержувані від 
мережі, стають недостовірними. Щоб пом'якшити проблему дрейфу в кожному датчику 
мережі необхідно виявляти і коригувати власний дрейф, використовуючи зворотний 
зв'язок за даними від сусідніх вузлів. Це пов'язано з тим, що дані від вузлів в межах 
деякої околиці (кластера) корельовані, в той час як кореляція помилок або дрейфу 
практично відсутня. При виявленні та своєчасної корекції дрейфу параметрів можна 
домогтися збільшення ефективної тривалості життєвого циклу мережі. 

Модель дрейфу описується поліноміальним (1), експоненціальним (2) або 
гармонійним (3) трендом [2, 5]. 

 
2

0( ) ( )р it at bt t      , (1) 

де ( )it – дискретний білий гаусівський шум; a  и b  – постійні коефіцієнти, які 

визначаються експериментально; 0  – точне значення параметру. 

 
      exp 0 01 expt k t t t           , (2) 

де k  – масштабний коефіцієнт; 0t  – момент початку дрейфу параметрів. 

 
     0 0

1

sin
N

tr l
l

t k l t t


      ,                    (3) 

де 0 /lk k l  або 2
0 0exp( / )lk k l l  ; 0 0,k l – масштабні коефіцієнти, що підбираються 

експериментально. 
Як показано у 2, задача емпіричного апріорного оцінювання коефіцієнтів дрейфу 

в (1)-(3) є досить складною і трудомісткою. Тому при дослідженні методів калібрування 
датчиків з використанням моделей виду (1)-(3) простіше отримати асимптотичні оцінки 
ефективності при вибраних відповідним чином граничних значеннях даних коефіцієнтів.  

Ітеративна оцінка и корекція результатів з використанням двоетапної 
процедури. Виходячи з фізичних міркувань, кореляційна функція реальних потоків 
даних має нульову першу похідну при нульовому просторовому зсуві. Для однорідного й 
ізотропного просторового розподілу датчиків використовуємо кореляційну функцію  
виду   

  2 exp exp
a a b

x x x
x

l l l

  
      

   
R , 
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де al  і bl  – так звані характеристичні інтервали між датчиками поверхні.  

При ab ll   кореляційна функція на інтервалі  2...3 bx l  досить точно 

апроксимується експонентною функцією    exph ar x x l    . 

При ab llx ||  функція    
2

0
2

x
r x r , що відповідає гаусівській функції, 

розкладеній в ряд Маклорена з утриманням членів до квадратичного включно.  
Після початкового конфігурування мережі (виявлення, обмін даними про 

географічні координати  сусідів і т.п.) всі вузли починають періодичну передачу пакетів 
даних у точку збору. У точці збору обчислюються оцінки коефіцієнтів кореляції між 
пакетами, що прийшли різними маршрутами, і розраховуються постійні al   і  bl .   

В якості моделі механізму маршрутизації застосовується дифузійний марковський 
процес 6, перехідна щільність ймовірності якого в -околиці кожної внутрішньої точки 
задовольняє зворотному рівнянню Колмогорова: 

       
2

2

1
, ,

2
Lp L x x x x

t x x

  
   

  
A B B R . 

Результати розрахунків підставляються в модель (5), яка використовується в 
завданні керування дифузійним процесом: 

        d t t dt t d t           A R , (4) 

де           
   

     
0

0
0

0

,
t

t

t t t t
t D t D t d

D t D t

           



A A

B  – процес 

броунівського руху;     – норма матриці. 

Керований дифузійний процес (4), по суті, представляє собою набір маршрутів із 
багатокритеріальною стохастичною оптимізацією 7. Обрані наступні критерії 
оптимізації: 

а) ефективність використання мережі ηT – відношення обсягу корисного трафіку 
до загального обсягу трафіку в мережі; 

б) ефективність використання датчиків ηE – загальне число прийнятих точкою 
збору пакетів даних до виходу з ладу якого-небудь вузла через розрядження джерела 
живлення. 

Ефективність використання мережі розраховується по формулі  

d res
T

d d s s

V N

V N V N  


, 

де  dV  й sV  – інтегральні обсяги користувальницької та службової інформації, 

відповідно;  resN  – загальне число нормалізованих пакетів даних у точці збору;  
dN   і 

sN   

– загальне число нормалізованих пакетів даних і сигнальних пакетів, відповідно.  

В роботі запропоновано вдосконалений безпошуковий фільтр Калмана (БПФК) з 

перекриттям можливого діапазону значень дрейфу max minmn mn mnd d D  (рис.1). 

Алгоритм оцінювання параметрів гладкого дрейфу відрізняється від розробленого 
в 2 тим, що водночас розраховуються похибки, обумовлені дрейфом параметрів 
сусідніх датчиків у щільній сукупності. 
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Рис. 1 –Структурна схема системи корекції дрейфу 

  
Як і в [2], алгоритм роботи модифікованого БФПК складається з повторюваних 

кроків. У n -й момент m -м датчиком вироблено вимір mng . У датчик введено 

передбачене значення mnf  для корекції результату вимірювання за скоригованими 

вимірами всіх навколишніх датчиків в сегменті на попередньому етапі. З використанням 

передбаченого значення спільно зі значенням виробляються коректне зчитування mng  і 

оцінка значення дрейфу mnd . Після цього датчик посилає скоригований вимір mng  своїм 

сусідам. Кожен вузол збирає скориговані вимірювання від сусідів і знову обчислює mnf , і 

т.д. Необхідно відзначити, що головне завдання – коректно оцінити виміряне значення 

mng , яке є оцінкою вихідного істинного значення mnh . Припущення про повільності змін 

mng  і mnd  сформулюємо математично в наступному вигляді: 

 , 1 mnmn m ng g    ;        
, 1mn m n mnd d   , 

де  mn , mn – випадкові процеси виду корельованого гаусівського шуму з нульовим 

математичним очікуванням і дисперсіями 2
 , 2

 , відповідно. 

Даний метод заснований на знаходженні статистики випадкового вектора Y , який 
піддається нелінійному перетворенню   Y X . Вектор X  – випадковий вектор 

розмірністю N . Його вектор математичних очікувань X , а коваріційна матриця – XR . 

Щоб знайти статистику, використовуючи перетворення     з ваговими функціями, 

введеними в роботі [2], необхідно виконати наступні операції. 
1) Вибираються (2L + 1)(2L + 1) (де L – розмірність вектора X) детермінованих 

вагових коефіцієнтів (так званих сигма-точок)  ,i i ix   , область значень яких 

повністю охоплює істинне  математичне очікування і коваріацію випадкового вектора X. 
2) Для охоплення області існування статистик (математичного очікування і 

коваріації) змінної Y здійснюється функціональне перетворення     сигма-точок. 

Схема відбору точок описується рівняннями наступного вигляду: 
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де      2
s sL k    ,  L– параметр масштабу,  i = 1, ..., L;      визначає околицю сигма-

точки навкруги математичного очікування X  і зазвичай представляє собою малу 
позитивну величину;  sk  – другий параметр масштабу, який в вихідному стані 

встановлюється рівним нулю;    – параметр, що використовується для введення 
апріорних даних про розподіл X .  

Висновки. Розроблений метод виявлення помилок і корекції результатів 
вимірювань датчиків в БСМ заснований на припущенні про просторово-часову 
кореляцію результатів вимірювань в сусідніх датчиках і відсутність взаємної кореляції 
процесів дрейфу технічних параметрів. Математичною базою методу являється 
безпошукова фільтрація Калмана. Параметри фільтру встановлюються на основі 
результатів попереднього кореляційно-регресійного аналізу статистик вимірювань та 
дрейфу параметрів датчиків. 

Векторні прогнозні дані використовуються в БПФК для оцінювання дійсних 
значень вимірюваних величин. Обчислення проводяться рекурсивно протягом всього 
життєвого циклу БСМ для автономних сегментів, які вміщують кінцеві набори датчиків. 
Показано, що при застосування алгоритмів даного типу не обмежуються можливості 
розширюваності та масштабованості, що особливо актуально для спеціалізованих мереж 
з обмеженим фізичним доступом, в яких не передбачені поточний  контроль і заміна 
несправних сенсорів. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ У РОЗРОБЛЕННЯ 

ІГРОВИХ БОТІВ  
 

Анотація. Розглянуто можливості запровадження методів машинного навчання 
в індустрії відеоігор. З’ясовано, що це дозволяє суттєво поліпшити продуктивність 
ігрового бота за рахунок покращення якості поведінки комп’ютерних агентів у 
непередбачуваних ситуаціях, позаяк розроблюваний за даною методологією ігровий 
штучний інтелект не лише спроможний шукати оптимальні за правилами гри рішення, 
а й бути стійким до непередбачуваних змін в умовах середовища. Проаналізовано різні 
методи машинного навчання щодо можливості застосування у відеоігрових системах. 
З’ясовано, що для розроблення ігрового бота, який гнучко реагуватиме і зможе 
змінювати сценарій, відповідно до поточної ситуації у відеогрі, найкраще підходить 
метод навчання з частковим залученням учителя. 

 
Останнім часом в індустрії відеоігор все частіше гравці скаржаться на 

обмеженість функціоналу у грі. Така своєрідна обмеженість і відсутність можливості 
гнучко реагувати і змінювати сценарій відповідно до поточної ігрової ситуації, особливо 
за участі декількох гравців, звужує коло пошановувачів відповідного програмного 
ігрового забезпечення. Зумовлена ця проблема фізично і логічно обмеженою кількістю 
запрограмованих розробником сценаріїв, позаяк розробнику відеогор треба докладати 
неабияких зусиль для максимально можливої оптимізації ресурсів комп’ютера, які 
застосовує програма, з метою задоволення потреб своєї аудиторії. Адже, з одного боку, 
більшість гравців надзвичайно критично ставиться до якості сценарію та графічної 
«картинки», а з іншого, затрати застосовуваних грою ресурсів на комп’ютерах з 
недостатньою потужністю неминуче призведе до низької продуктивності роботи 
програми, зменшення кадрової частоти гри, «вильотів» з гри, перенагрівання відеокарти 
і, навіть, критичних помилок. Одним із можливих способів виходу із ситуації є 
застосування методів штучного інтелекту. 

Вивчаючи можливості машинного навчання, як складової штучного інтелекту, 
можна помітити, що деякі його методи можна застосувати при розробці функціоналу 
відеоігор, наприклад, у створенні ігрових ботів. Впровадження методів машинного 
навчання дозволить при цьому суттєво покращити ефективність ботів в іграх, які мають 
режими, розраховані на багатьох користувачів, підняти загальний рівень здібностей 
гравців, надаючи їм нові випробування підвищеної складності. 

Вдалий приклад подібного застосування показала фірма DeepMind у вигляді 
ігрового бота AlphaStar для гри StarCraft 2 [1]. Цей бот, завдяки методу машинного 
навчання «з підкріпленням» (англ. Reinforcement Learning), всього за кілька тижнів зміг 
показати результати, кращі за ті, яких досягли деякі професійні гравці [2]. Ішим 
прикладом є покерний бот Libratus, створений вченими з Університету Карнегі-Меллона, 
який обіграв чотирьох професійних гравців в онлайн-турнірі 2017 року. Згодом у 2018 
році керівник цього проекту Т. Сандхольм створив стартап Strategy Robot, щоб 
адаптувати алгоритми обчислення для використання у військових іграх і симуляції, а 
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2019 року в США керівники проекту підписали дворічний контракт з Пентагоном на 
суму $10 млн, в відтепер бот працюватиме на армію. 

Основою методів машинного навчання є засоби математичної статистики, 
чисельних методів, теорії ймовірностей, методів оптимізації, теорії графів тощо. Таке 
розмаїття математичного апарату зумовлене тим, що у реальних прикладних задачах 
вхідні дані про об'єкти можуть бути неповними, неточними, нечисловими, різнорідними. 
Ці особливості призводять до великої різноманітності методів машинного навчання. 
Розглянемо та проаналізуємо деякі методи машинного навчання щодо можливого 
застосування у розробці ігрового бота.  

Навчання з частковим залученням учителя (англ. Semi-supervised Learning) [4] – 
різновид машинного навчання з учителем, яке використовує для тренування немарковані 
дані – невелику кількість розмічених даних і велику кількість нерозмічених даних. 
Напівавтоматичне навчання займає проміжну позицію між навчанням без учителя  і 
навчанням з учителем. Цей метод відповідає критеріям навчання саме ігрового бота, 
позаяк дозволить досягти якісних результатів навчання за невеликий проміжок часу. При 
цьому вплив вчителя буде мінімальним і корисним, а бот навчитиметься швидше, 
порівняно з іншими методами. До речі, крім індустрії відеоігор, сферою застосування 
методу навчання з частковим залученням учителя може бути розробка симуляторів 
техніки для навчання роботи на будівельній техніці, у медицині, у спорті, в авіації та 
військовій справі. Нині представники цих галузей виявляють до технології навчальних 
симуляторів, створених на методах штучного інтелекту, зростаючий інтерес, навіть за 
доволі великої їхньої вартості, оскільки симулятори у віртуальному середовищі без 
ризику для оточуючих і самого гравця дозволяють багаторазово відпрацьовувати різні 
маніпуляції, і тим самим «відточити» навички і вміння до досконалості. Крім того, 
перевагами навчальних симуляторів є знижений стрес під час перших самостійних 
навчальних маніпуляцій, необмежена кількість повторів для відпрацювання навичок і 
виправлення помилок, можливість проведення тренінгів у будь-який зручний час, 
відпрацювання дій у нестандартних ситуаціях, відтворення важливих сценаріїв і 
можливість адаптувати навчальну ситуацію під кожного учня при забезпеченні 
своєчасних, докладних професійних інструкцій в ході роботи. 

Навчання з підкріпленням (англ. Reinforcement Learning) – один зі способів 
машинного навчання, в ході якого агент навчання навчається за рахунок взаємодії зі 
своїм середовищем у дискретні моменти часу. Тобто кожного разу агент вибирає дію, яка 
за його переконанням має найкращий довготермінових ефект, або вибирає дію 
рівномірно випадково. Вибір дії залежить від використовуваного метода в алгоритмі 
(наприклад, методи Монте-Карло, методи часових різниць, прямий пошук у (деякій 
підмножині) простору стратегій тощо). Відгуком середовища на прийняті рішення є 
сигнали підкріплення, тому таке навчання є окремим випадком навчання з учителем, де 
неявним учителем виступає саме середовище або його модель. Навчання з підкріпленням 
може використовуватись в індустрії ігор, завдяки можливості навчання агентів здатності 
пристосовуватися до змін в ігровому середовищі. Цей метод може бути використаний 
розробниками ігрових ботів для ефективного рішення проблеми прийняття ними рішень 
за умов змінних параметрів ігрового середовища, коли навчання відбуватиметься як з 
реальними гравцями, так і з подібними ботами, без втрати можливості контролю їхніх 
пріоритетів та налаштування бажаних шаблонів поведінки. При цьому здебільшого 
процес навчання буде більш тривалим, порівняно з попереднім методом.  

Навчання без учителя (англ. Unsupervised Learning) [4] – один зі способів 
машинного навчання, коли випробувана система має набір даних і немає явних вказівок, 
що з ним робити. Агент навчання спонтанно навчається виконувати поставлені завдання 
без втручання з боку експериментатора, тобто намагається самостійно знайти кореляції в 
даних, аналізуючи корисні ознаки. Цей тип навчання не потребує попередніх даних для 
тренування, що прискорює процес розроблення, тобто він доречний у задачах, коли є 
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відомий тільки опис множини об’єктів і потрібно знайти внутрішні взаємозв’язки і 
залежності між об’єктами. Прикладами таких задач є кластеризація і візуалізація даних, 
виявлення аномалій (приміром, для виявлення шахрайських операцій банками, 
виявляючи незвичайні дії у купівельному поводженні клієнтів), асоціації і передбачення 
(завдяки тому, що деякі характеристики об'єкта корелюють з іншими ознаками) тощо. У 
навчанні без учителя складно обчислити точність алгоритму, позаяк відсутні «правильні 
відповіді» або мітки, а розмічені дані часто ненадійні або їх занадто дорого 
здобути. Через спонтанність навчання можуть виникнути складності у навчанні ігрового 
бота. 

Навчання з учителем  (англ. Supervised Learning) [4] –  один зі способів 
машинного навчання, в ході якого випробувана система примусово навчається за 
допомогою прикладів з набором правильних відповідей (еталонів навчальної вибірки), 
які вона в результаті навчання має здобути. Завдяки наявності повного набору 
розмічених даних для тренування моделі на всіх етапах її побудови, здебільшого 
навчання з учителем застосовується у задачах класифікації і регресії. Задача полягає у 
пошуку залежності поміж входами і еталонними виходами і побудові алгоритму, 
здатного для будь-якого об'єкта видати точну відповідь, тобто побудувати модель, 
придатну для прогнозування. Для вимірювання точності відповідей, так само, як і в 
навчанні на прикладах, може вводитися функціонал якості. Цей метод не підходить для 
розробки ігрового бота, по-перше, через уповільнений процес навчання, а, по-друге, 
оскільки метод вимагає постійного спостереження і участі вчителя у навчанні бота, що 
завадить отриманню ботом потрібних навиків.  

Висновок. Проведений порівняльний аналіз показав, що для розроблення ігрового 
бота, який гнучко реагуватиме і зможе змінювати сценарій, відповідно до поточної 
ситуації у відеогрі, найкраще підходить метод навчання з частковим залученням учителя, 
позаяк при цьому участь вчителя мінімальна, час навчання задовільний, а складність 
самого методу прийнятна. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЗАХИЩЕНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ МЕРЕЖ ПІДПРИЄМСТВ  
ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ 

 

Анотація. Розробка нових та вдосконалення старих методів захисту інформації 
підприємств є актуальною областю діяльності сучасних спеціалістів, оскільки розвиток 
та застосування новітніх інформаційних технологій відбувається паралельно 
вдосконаленням методів крадіжу приватної інформації. Існує не мало методів 
вирішення даної проблеми, але найкращим, на мою думку, є застосування алгоритмів, 
побудованих за принципами роботи людського мозку – нейромереж. У даній роботі 
розглянуто найактуальніші загрози для інформаційної безпеки підприємства та методи 
їх вирішення за допомогою нейронних мереж. 

 

На сьогоднішній день не можливо уявити будь-яке велике чи маленьке, приватне 
чи державне підприємство, яке б не використовувало сучасні інформаційні технології для 
ведення бізнесу. Одною із складових даних технологій є об’єднання активного 
мережевого обладнання та кінцевих пристроїв у єдину корпоративну мережу. Зазвичай, 
корпоративні мережі не обмежуються рамками одного офісного приміщення. Об’єднання 
багатьох мереж такого типу утворюють локальні мережі, які можуть розміщуватися у 
декількох будинках, містах або країнах. Таке об’єднання відбувається на основі як 
приватних, так і незахищених каналів зв’язку. До того ж, у якості останніх зазвичай 
виступає Інтернет [1].  

Будь-яке підприємство має приватну інформацію, яка зберігається та передається 
за допомогою корпоративної мережі із виходом до Інтернет. Таким чином, воно стає 
легкою мішенню для злочинців, яким потрібно викрасти дану інформацію або зробити 
підприємство неконкурентноздатним. Неспроста керівники великих корпорацій 
витрачають немалі гроші для забезпечення надійного захисту корпоративної інформації, 
оскільки рано чи пізно будь-яке підприємство зустрінеться зі спробами її викрадення чи 
пошкодження.  

На сьогоднішній день спеціалісти у області захисту інформації виділяють 
найбільш актуальні загрози інформаційної безпеки підприємства [2]: 

- постійне вдосконалення та впровадження у інформаційну мережу підприємства 
вірусного програмного забезпечення; 

- зниження ефективності методів захисту від спаму, основаних на заданих 
правилах фільтрації повідомлень, необхідність присутності людини у процесі фільтрації; 

- виникнення нових засобів вторгнення у мережу, виявлення яких ускладнено із-за 
того, що більшість систем виявлення загроз вдосконалюються після скоєння вторгнення; 

- простота реалізації та розповсюдження DDoS-атак; 
- складність у пошуку та виявленні вразливостей інформаційної безпеки, оскільки 

засоби виявлення вразливостей є програмним кодом, який не здатний налаштуватися на 
виключення, а діє «за шаблоном». 

Для вирішення таких загроз та підвищення рівня захисту інформаційних мереж 
часто застосовують інтелектуальні методи, зокрема, штучні нейронні мережі. 

Штучна нейронна мережа являє собою сукупність з’єднаних та взаємодіючих між 
собою елементів (нейронів) [3]. Нейрони такої мережі виконанні у вигляді процесорів. 
Штучний нейрон, також як і його природний прототип, має групу синапсів (входів), які 
з'єднані з виходами інших нейронів, а також аксон – вихід даного нейрона – звідки 
сигнал збудження або гальмування надходить на синапси інших нейронів. Очевидно, що 
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дії нейронної мережі, залежить від величин синоптичних зв’язків. Тому при розробці 
структури нейронної мережі, яка буде відповідати певній задачі, розробник повинен 
визначити оптимальні значення для всіх вагових коефіцієнтів. Цей етап називається 
навчанням нейронної мережі, і від того, наскільки якісно він буде виконаний, залежить 
здатність мережі вирішувати, поставлені перед нею проблеми. 

Основними параметрами навчання є якість підбору вагових коефіцієнтів і час, що 
витрачається на навчання. Існують три класи навчання нейронних мереж: навчання із 
вчителем (для навчання використовують еталонні набори вхідних та звичайні вихідні 
дані); навчання без вчителя (навчання основане на саморозвитку нейронної мережі на 
необхідну реакцію після отримання вхідних сигналів); змішане навчання. 

Можливі застосування нейронних мереж для забезпечення захисту приватної 
інформації підприємств, які є основними для забезпечення високого рівня реалізації 
інформаційної безпеки [4]:  

- процес навчання дозволяє привести найточніший ступінь розпізнавання даних на 
вході та підвищити стійкість мережі до завад. Дана властивість необхідна для точної 
оцінки візуального образу (різних знаків, указників та розпізнавання лиць); 

- застосування деяких властивостей нейронних мереж та підвищення кількості 
шарів нейронів дозволяє підвищити точність оцінки вхідних даних та збільшити 
можливість виявлення помилок, які будуть втрачені за роботи звичайних систем без 
інтелектуального аналізу; 

- безперервний аналіз процесу обробки даних під час роботи дозволить виявити 
непомітні раніше зв’язки, які можна використовувати для коректування роботи самої 
системи у цілому, що дозволить підвищити загальну ступінь захисту мережі 
підприємства; 

- результати роботи штучних нейронних мереж виражаються ймовірністю 
виникнення даної події, тобто система з такою основою дозволяє зіставляти 
закономірності вірусних атак та отримувати ймовірності їх появи. Зі збільшенням часу 
роботи, мережа накопичують досвід, що дозволяє робити припущення про виникнення 
нападів і можливості їх запобігання; 

- швидкість роботи системи зі застосуванням нейронних мереж значно вища ніж 
звичайної системи без інтелектуального аналізу. Це дозволяє за менших затратах 
обчислюваної потужності, швидше виявляти, знешкоджувати та реагувати на атаки. 

Висновок. Варто відзначити, що розробка штучного інтелекту на основі 
нейронних мереж є передовою областю науки. Величезний розвиток даної сфери 
дозволяє вирішувати проблеми, які ще п’ять чи десять років тому вирішити було не 
можливо. Застосування нейронних мереж для підвищення захисту інформаційних мереж 
дозволяє зменшити ступінь впливу людини на роботу захисних систем, що сприяє 
збільшенню автоматизації при виявлені атак та несанкціанового доступу. Також сприяє 
розвитку аутентифікації користувацьких даних та підвищенню ефективності роботи 
системи за криптографічного аналізу інформації [5]. Основним достатком такої системи є 
послідовне здійснення перевірок обладнання, що дозволяє з більшою швидкістю виявити 
помилки, аналізувати причини їх виникнення та способи їх знешкодження. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ЗАХИЩЕНОЇ 
КОРПОРАТИВНОЇ МЕРЕЖІ 

 
Анотація. Організація захищеної мережевої структури є одним з основних 

питань при проектуванні та експлуатації корпоративної мережі. Мета даної роботи  
полягає в дослідженні методів компонованого захисту інформації від несанкціонованого 
доступу, де об’єктом дослідження є мережева структура корпоративної мережі. Для 
забезпечення більшої захищеності мережевої структури було досліджено різні методи 
захисту інформації та обґрунтовано необхідність використання комплексного підходу.  
В роботі розглянуті питання організації та розробки  корпоративної мережі на основі 
технології VPN із використанням комплексних засобів біометричної аутентифікації. 
Виділено як переваги технології VPN так і особливості біометричної аутентифікація 
для процесу шифрування та захисту інформації. В роботі запропоновано підхід для 
організації захищеної мережевої структури шляхом поєднання технології VPN 
(протоколи OpenVPN, L2TP/IPsec і IKEv2) з комплексними засобами біометричної 
аутентифікації (сканеру сітківки ока та відбитку пальця). 

 
Захищена корпоративна мережа (КМ) дозволяє створити єдину базу даних, вести 

повноцінний безпечний електронний документообіг. Обмін великими об'ємами даних 
між офісами значно розширює можливості компанії, дозволяє мобільним користувачам, 
що часто бувають у відрядженнях, отримувати доступ до корпоративної інформації всієї 
компанії тощо. Важливість та актуальність питань організації захищеної мережевої 
структури в наш час виходять на одне з перших місць серед завдань в процесі 
проектування, створення та використання сучасних КМ, оскільки від якості заходів 
захисту інформації безпосередньо залежить інформаційна безпека організації. Проте при 
дослідженні даного питання слід враховувати, що велика концентрація захисних засобів 
в КМ може привести не лише до збільшення вартості самого проекту, а й до 
перевантаження і зниження продуктивності мережевої структури. Тому головне при 
визначенні заходів захисту інформації − це кваліфіковано визначити межі розумної 
безпеки і витрат на засоби захисту з одного боку і підтримки системи в працездатному 
стані і прийнятного ризику з іншого. 

Проведений аналіз наукових літературних джерел [1,2] показав, що на сучасному 
етапі розвитку проблематика проектування та побудови якісного та надійного 
криптографічного захисту корпоративної мережі від несанкціонованого доступу активно 
досліджується та досить динамічно розвивається.  Це  пов’язано з частими випадками 
нових комп’ютерних атак, вірусів, що створює  загрозу конфіденційній інформації, яка 
міститься у корпоративній мережі. Для забезпечення більшої захищеності мережевої 
структури доцільно дослідити різні методи захисту інформації.  

Тому, мета даної роботи  полягає в дослідженні методів компонованого захисту   
інформації від несанкціонованого доступу. Об’єктом дослідження є мережева структура 
корпоративної мережі.  

Відповідно до поставленої мети були виокремлені наступні завдання  даної 
роботи:  

 виконати огляд сучасних правил організації КМ, їх структури та топології;  
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 проаналізувати причини та визначити шляхи подолання проблеми 
несанкціонованого доступу до КМ; 

 дослідити засоби та методи криптографічного захисту КМ; 
 проаналізувати  технології організації віртуальних приватних мереж VPN; 
 дослідити біометричні методи аутентифікації користувачів; 
 запропонувати способи організації захищеної мережевої структури КМ з 

комплексним підходом. 
Методологічну основу дослідження становить теоретичний доробок учених, 

присвячений проблемам криптографічного захисту корпоративної мережі. Для 
досягнення поставленої мети використано комплекс загальнонаукових і спеціальних 
методів:  організаційно-структурний метод використано при дослідженні власне 
структури КМ, її топології; системний метод дозволив встановити основні шляхи 
подолання проблеми несанкціонованого доступу до КМ; порівняльно-правовий метод 
став основою при дослідженні аспектів організації традиційних КМ та мережі із 
використанням VPN, а також комплексних систем ідентифікації користувачів. Як бачимо 
забезпечення безпеки КМ ґрунтується на комплексному підході, який орієнтований на 
створення захищеного середовища обробки інформації в КМ. 

Доступ до КМ з різних куточків світу з використанням співробітниками особистих 
мобільних пристроїв і вільне переміщення конфіденційних даних усередині КМ і за її 
межами є вимогою більшості сучасних компаній. В той же час структура та топологія 
КМ має бути організована та спроектована так, щоб вся внутрішня інформація була 
надійно захищена, та водночас була зручна для користувачів і адміністраторів мережі. 
Основними причинами несанкціонованого доступу до КМ є помилки конфігурації, 
слабка захищеність устаткування та програмного забезпечення, використання вірусів на 
комп'ютерах співробітників, зловживання службовим становищем, атаки зловмисників 
тощо. Подолати дану  проблему можна лише створивши цілісну систему захисту 
інформації із чіткою організацією та управлінням.  

За допомогою установки криптографічних засобів захисту й комплексних систем 
ідентифікації та аутентифікації інформації можна досить надійно захистити робоче місце 
співробітника організації. Таким чином, використовуючи шифрування в поєднанні з 
правильною установкою засобів аутентифікації, належними процедурами ідентифікації 
користувача, можна добитися високого рівня захисту інформації в корпоративній мережі 
[3]. 

В роботі розглянуті питання організації та розробки  корпоративної мережі на 
основі технології VPN із використанням комплексних засобів біометричної 
аутентифікації.  Основна перевага технології VPN, в порівнянні з іншими технологіями, 
перш за все в значній економії фінансових коштів, практично не обмеженій 
масштабованості і простоті зміни конфігурації та нарощування систем.   

Біометрична аутентифікація користувача може відігравати серйозну роль в 
шифруванні. Ахіллесовою п'ятою багатьох систем шифрування є проблема безпечного 
зберігання криптографічного секретного ключа. Для методів аутентифікації, заснованих 
на використанні багаторазових паролів, характерний наступний недолік – багаторазовий 
пароль може бути скомпрометований безліччю способів. Відбитки пальців забезпечують 
набагато більш високий рівень захисту на відміну від пароля, який можна забути [4,5]. 

В роботі було досліджено комплексні системи ідентифікації з застосуванням 
біометричної аутентифікації такі, як сканування геометрії глибини голови та обличчя, 
сканування відбитку пальця, сканування форми кисті та візерунку вен на долоні, 
сканування візерунку райдужної оболонки і сітківки очей, голосова аутентифікація. В 
таких системах для визначення особи користувача комп’ютерної інформаційної системи 
застосовується відразу кілька параметрів. Причому комбінуватися ці параметри можуть у 
довільному порядку. Зазвичай, використовується комбінація з двох систем − 
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біометричної (наприклад, відбиток пальця або інша ознака) і криптографічної (за 
допомогою алгоритмів шифрування). 

Отже, в даній роботі розглянуто та запропоновано підхід організації захищеної 
мережевої структури КМ шляхом поєднання технології VPN (протоколи OpenVPN, 
L2TP/IPsec і IKEv2) з комплексними засобами біометричної аутентифікації (сканеру 
сітківки ока та відбитку пальця). Отримані результати можуть бути застосовані як 
елементи системи підтримки прийняття рішень для захисту інформації в КМ. 

 
Література 
1. Шаньгин В.Ф. Комплексная защита корпоративной информации: Уч. пособие. 

- М.: МИЭТ, 2009. - 404 с.: ил. 
2. Коханович Г. М. Защита информации в телекоммуникационных системах. –  

М. : МК – Прес, 2005. – 123 с.. 
3. Проблема защиты информации в ТКС [Електронний ресурс] – Режим доступа: 

library.tuit. uz/skanir_knigi/book/ informacionnaya.../ glav_ 3_ 4.htm.  
4. Simmonds A. An Ontology for Network Security Attacks. – Cambridge :  Lecture 

Notes in Computer Science 3285, 2004. – 317-323 p.  
5. Голденблат М.А. «Актуальні питання сьогодення» //Міжнародна науково-

практична конференція «ΛΌГOΣ» ГО «Європейська наукова платформа» (20 березня 
2018). – Обухів: Друкарня «Друкарик», 2018. – Т.9. – С. 12-14  

 
 

УДК 621.395.7 
Федоренко М.С. 

ОНАЗ ім. О.С.Попова 
michail12439524@gmail.com 

Науковий керівник - к.т.н., доцент Бубенцова Л.В. 
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Анотація. В роботі розгляда.ться питання підвищення ефективності роботи 
інформаційної мережі підприємства корпоративного типу шляхом використання 
технологій IEEE.802.1Q, Port Security, VPN IPsec. 

 
Розвиток та конкурентоспроможність підприємства залежить від його розвинутої 

інформаційної інфраструктури. Сьогодні існує ряд послуг і сервісів, покликаних 
підвищити зручність роботи працівника компанії. Ефективність пошуку і доступність 
інформації, надійність сервісів, швидкість обробки запитів і оперативність взаємодії 
філій підприємства між собою – фактори, що мають велике значення для співробітників і 
підприємства в цілому. Отже, компанії, що турбується про комфорт роботи і лояльність 
своїх працівників, варто приділити даному питанню особливу увагу. А це неможливо без 
розвинутих інформаційних технологій, які повинні забезпечувати сталий розвиток 
бізнесу і вирішувати задачу надійного функціонування всіх сервісів, необхідних для 
ведення діяльності.  

Метою даної роботи є вибір технологічно доцільного та економічно виправданого  
варіанту підвищення ефективності роботи інформаційної мережі підприємства 
корпоративного типу. 

У роботі здійснено порівняльний аналіз віріантів логічної структуризації 
досліджуваної інформаційної мережі, аналіз варіантів забезпечення віддаленої взаємодії 
центрального офісу з філіалами та обрані найбільш доцільні варіанти. Прийняті рішення 
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обґрунтовані. В процесі роботи обрано активне обладнання, розроблена структурна 
схема інформаційної мережі.  

Корпоративна мережа зв’язку, складається із трьох локальних мереж, які 
знаходяться в різних містах: Києві Харкові та Одесі. Центральний офіс підприємства 
розташований в місті Києві, а філіали в м. Харківі, Одесі. 

В центральному офісі, мережа якого об'єднує 45 робочих комп'ютерів і два 
сервери, пропонується замінити комутатори D-Link на комутатри Cisco 2960, які 
підтримують стандарт IEEE.802.1Q та функцію Port Security, яка дозволяє обмежити 
кількість MAC-адрес, що вивчаються на порту, і запобігти flood-атакам, спрямованим на 
переповнення таблиці комутації. В філіалі, який знаходиться в м. Одеса, розташовано 
лише 5 робочих місць, обєднаних з викорисатанням комутатора D-Link DGS-1100-10Р.  

В Харкові 15 робочих комп'ютерів і два сервери об'єднуються з використанням 
комутатра Cisco 2960. У якості маршрутизаторів обрано обладнання Cisco 1941. 

У роботі з метою підвищення ефективності роботи мережі, її керованості та 
безпеки, здійснено структурізацію мережі з використанням стандарту IEEE 802.1Q. 
Організовано віддалену взаємодію мережі центрального офісу з мережами філій. 
Пророблені питання підвищення безпеки мережі з використанням технологій  Switch port 
security  та IPSec VPN [1-3].  

Висновки. Запропонований варіант створення інформаційної мережі дозволяє 
отримати наступні переваги: 

 краща продуктивність – розділяючи комутовану мережу на більшу кількість 
менших доменів зменшується кількість непотрібного трафіку в мережі; широкомовні 
шторми будуть розповсюджуватись тільки в межах однієї VLAN і не будуть впливати на 
інші VLAN; 

 полегшення розподілу ресурсів – VLAN об’єднують користувачів, що мають 
подібні вимоги до мережі;  

 спрощення керування мережею – VLAN робить керування мережею 
простішим, оскільки користувачі з подібними вимогами до мережі  відноситься до  однієї 
VLAN. Коли додається новий корисувач в мережу, то вся політика безпеки, що 
застосована до конкретної VLAN,  копіюється на нового користувача, що додається у 
VLAN;  

 підвищена безпека – групи користувачів, що мають важливі дані, 
відокремлюються від решти мережі, що зменшує шанс маніпуляцій інформацією. 
Застосуваня функції Port Security сприяє захисту від таких атак, як MAC-address flooding 
і DHCP spoofing. Стійкі служби аутентифікації IPSec запобігають прийняттю даних за 
рахунок використання помилково заявлених ідентичностей. Служби конфіденційності 
IPSec запобігають доступу до важливих даних під час їх передачі між сторонами. 
Перевірка справжності джерела даних і цілісність IPSec забезпечується значенням хеш-
коду автентифікації повідомлення, який входить в кожен пакет. Динамічне 
перекодування в ході поточних з'єднань виключає ручну переконфігурацію секретних 
ключів і допомагає захиститися від визначення секретного ключа;  

 централізоване управління – мережеві адміністратори використовують 
політики IPSec [4] для забезпечення належного рівня безпеки в залежності від 
користувача, робочої групи або за іншими критеріями. Централізоване управління 
знижує адміністративні витрати. 
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МЕТОДИКА ВСТАНОВЛЕННЯ ДОВЖИНИ ПІДСИЛЮВАЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ЗА 
ЧОТИРИХВИЛЬОВИМ ЗМІШУВАННЯМ ДЛЯ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНОЇ ЛІНІЇ  

 
Анотація. Розроблено методику визначення довжини підсилювальної ділянки, 

обмеженої чотирихвильовим змішуванням для оптичної лінії на базі стандартного 
одномодового оптичного волокна. Отримано рівняння визначення довжини 
підсилювальної ділянки та залежність даного параметру від кількості квантових 
волоконно-оптичних підсилювачів. 

 
На сучасному етапі розвитку ринку телекомунікаційних послуг волоконно-оптичні 

системи передавання (ВОСП) широко використовуються як при будівництві 
транспортних телекомунікаційних ліній, так і при будівництві  розподільчих, 
корпоративних та внутрішньооб’єктових мереж. При цьому мають місце також і 
негативні фізичні явища, які обмежують можливості використання оптичних волокон 
(ОВ), особливо при передаванні інформації на великі відстані. В системах із 
спектральним ущільненням каналів необхідно враховувати ряд чинників, які впливають 
на пропускну здатність волоконно-оптичного тракту: загасання оптичного сигналу, 
дисперсійні ефекти, нелінійні ефекти, зокрема – чотирихвильове змішування. 

Природа виникнення дисперсійних ефектів та способи визначення величини різних 
видів дисперсії наведена в [1, 2, 3, 4]. В роботах [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13] представлено 
способи компенсації окремих видів дисперсій. 

В даній роботі виконано дослідження впливу явища чотири хвильового змішування 
на довжину підсилювальної ділянки ВОСП. 

Явище чотирихвильового змішування (FWM - Four Wave Mixing) є паразитним 
ефектом в ВОСП, сильно впливає на якість зв'язку в разі використання WDM систем. В 
WDM FWM може викликати перехресну заваду (явище впливу сигналу, що передається 
по одному каналу на інший канал) між двома каналами з різними довжинами хвиль, а 
також призвести до дисбалансу потужностей каналів.  

В роботі [15] отримано рівняння для визначення довжини підсилювальної ділянки, 
що обмежена FWM. 

В результаті досліджень отримані залежності довжини підсилювальної ділянки, 
обмеженої FWM (lFWM) від кількості квантових волоконно-оптичних підсилювачів 
(КВОП) на регенераційній ділянці. Дані залежності проілюстровані на рис. 1. Для 
розрахунків, результати яких показано у вигляді графіків на рис. 1 викорис-товувались 
наступні дані: робоча довжина хвилі оптичного сигналу λ = 1550,92 нм, ширина спектру 
передавального оптичного модуля Δλ = 0,1 нм, кількість оптичних каналів – 32, 
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 інтервал між каналами – 100 ГГц, тип оптичного волокна – SF рек. ITU G.652.D, 
будівельна довжина оптичного кабелю – 5 км. Наведено графіки для систем передавання 
СТМ-16 та СТМ-64 при дожині лінії 100 км та 1000 км. 

Запропонована методика визначення довжини підсилювальної ділянки, обмеженої 
FWM (lFWM) передбачає використовувати в якості вхідних даних такі параметри, як 
довжина волоконо-оптичної лінії (LВОЛП), тип оптичного волокна, довжина хвилі 
оптичного сигналу (λ), кількість оптичних каналів та інтервал між каналами та інш. 

Розроблена методика дозволяє на етапі проектування приймати рішення по 
кількості послідовно включених на регенераційній ділянці КВОП. 

На наступному етапі планується розробити методику визначення lFWM  при 
використанні ОВ із зміщеною ненульовою дисперсією (ОВ типу NZDSF). 
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Рисунок 1 –  Залежність довжини підсилювальної ділянки, обмеженої FWM (lFWM)  
від кількості КВОП на одній регенераційній ділянці 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ РЕЗЕРВУВАННЯ РЕСУРСІВ В ТРАНСПОРТНІЙ 
МЕРЕЖІ 

 
Анотація. В роботі запропоновано дослідження методів, які можуть бути 

використані для резервування каналів транспортної мережі оператора мобільного 
зв’язку. 

Розглянуто методи агрегування ліній зв’язку, резервування на  основі STP і RSTP 
протоколів, організація в мережі фізичного кільця повне резервування всієї мережі. 
Запропоновано метод резервування необхідних ресурсів в транспортній мережі 
оператора мобільного зв’язку. 

 
На сьогоднішній день якість обслуговування абонентів мобільного зв’язку іноді дуже 

низька, як висновок досить низька ефективність тих методів планування та експлуатації деяких 
компонентів мережі. Підвищення їх ефективності роботи на сьогодні є актуальним завданням, 
яке необхідно вирішувати. 

В роботі розглянуто один з методів резервування. Цей метод надасть можливість для 
біль ефективного використання пропускної здатності каналів транспортної мережі оператора, 
що усуне наявні проблеми та дасть змогу підвищити ефективність використання транспортної 
мережі 

Важливою особливістю роботи телекомунікаційного обладнання є необхідність 
забезпечення цілодобового режиму його функціонування. Це передбачає необхідність 
реалізації заходів щодо надійного резервування елементів обладнання, забезпечення 
безперервного електроживлення від кількох джерел енергії та запобігання порушень 
доступності ресурсів обладнання для законних  (легальних) користувачів. 

Розрізняють: системну надійність, апаратну надійність  та надійність програмного 
забезпечення. 

Висновок. Даний метод резервування передбачає резервування апаратно-програмних 
елементів та послідовне резервування каналів. Це дасть змогу представити узагальнену 
структуру середовища та за допомогою математичного моделювання знайти оптимальне число 
резервних мережних вузлів,при цьому будуть враховані обмежуючи фактори. Запропонований 
метод дозволить забезпечити необхідну надійність та підвищити якість надання послуг 
користувачам. Також запропоновано метод, який дозволить більш ефективно використовувати 
пропускну здатність каналів. Він полягає в оцінці необхідного резерву для каналу та у виборі 
оптимального маршруту. Метод балансування навантаження тримає необхідний рівень 
надійності транспортної мережі оператора мобільного зв’язку. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕРФЕРЕНЦІЙНИХ ЗАВАД З OFDM У СЕРЕДОВИЩІ PYTHON 
 

  Анотація. Робота присвячена дослідженню інтерференційних завад в системах 
передачі з OFDM. В роботі наведена методика розрахунку інтерференційних завад з 
використанням бібліотек середовища програмування Python для аналізу і візуалізації  
данних  з метою оптимізації процесу розрахунків СП з ортогональними гармонічними 
сигналами (СП ОГС). 
 

Серед сучасних засобів зв'язку значного поширення набули технології та системи 
передачі (СП), що використовують для передачі інформації множину ортогональних 
гармонічних сигналів (ОГС), які одночасно і незалежно модулюються передаваними 
інформаційними сигналами [1]. СП ОГС застосовуються на мережах телевізійного і 
радіомовлення, широкосмугового проводового та радіодоступу. Така популярність СП 
ОГС пов'язана з використанням методу передачі DMT (Discrete MultiTone), для 
радіосистем традиційним є термін OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), 
який забезпечує високу ефективність передачі інформації по каналах зв'язку з 
ненормованими і неста-більними частотними характеристиками, з мультиплікативними і 
адитивними завадами [2]. 

Дослідження  параметрів таких систем зазвичай потребують значних часових 
ресурсів. Раціональним підходом до такої проблеми буде використання програмування 
алгоритмів типових розрахунків.  

Більшість розрахунків було виконано засобами бібліотеки SciPy. SciPy — це відкрита 
бібліотека високоякісних наукових інструментів для мови програмування Python. SciPy 
містить модулі для оптимізації, інтегрування, спеціальних функцій, обробки сигналів, 
обробки зображень, генетичних алгоритмів, розв'язування звичайних диференціальних 
рівнянь та інших задач, які розв'язуються в науці і при інженерній розробці.  

Багаточастотна структура групового сигналу СП ОГС визначає специфічні 
можливості адаптації цих СП до постійно змінюваних характеристик каналу передачі. 
Одна з таких можливостей полягає в варіації тривалості захисного інтервалу в залежності 
від величини лінійних спотворень в каналі передачі, інша – в застосуванні оптимальної 
форми обвідної посилки сигналу на тактовому інтервалі [3]. 

Дослідження проводилося шляхом аналітичного моделювання роботи СП 
ADSL2+ по телефонному кабелю типу ТПП-0,5 при наступних параметрах, які 
відповідають Рекомендації ITU-T G.992.5 [4]: 
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- кількість інформаційних каналів (n) – 479; 
- номер першого інформаційного каналу (m) – 33; 
- кількість відліків інтервалу ортогональності (N) – 512; 
- кількість відліків захисного інтервалу (L) варіюється в межах 32 ... 128; 
- лінія передачі - телефонний кабель типу ТПП з діаметром жив 0,5 мм; 
- довжина лінії (lл) варіюється в межах – 1 ... 5 км; 
- спектральна густина потужності адитивних завад (Gз) – AWGN -140 ... -120 дБм/Гц ; 
- вид обвідної посилки лінійного сигналу – традиційний ( «П» образної форми) для СП-

1 і УК з оптимальною функцією (з косінусквадратичними фронтами) для СП-2[3]. 
Для розробки макету лабораторно стенду, програмування основних розрахунків, 

побудови графіків та візуалізації даних було використано наступні модулі середовища 
Python: Tkinter (бібліотека графічних інтерфейсів), SciPy (бібліотека для роботи зі 
складними математичними розрахунками), Pandas (бібліотека для аналізу і візуалізації 
слабоструктурованих даних), Matplotlib (бібліотека для побудови графіків). 

Для порівняння розподілу інтерференційних завад по каналах СП ОГС при 
оптимальному значенні номеру відліку початку обробки сигналу у приймачі kT опт, на рис. 
1 і 2 відповідно для СП-1 і СП-2 представлені результати розрахунків залежності 
відсоткового співвідношення ефективних значень завади і сигналу h від номера каналу l 
при максимальній і мінімальній довжині лінії і варіації тривалості захисного інтервалу. А 
у табл. 1 представлені результати розрахунку оптимальних значень номеру відліку 
початку обробки сигналу у приймачі kT опт та значення середньоарифметичного 
співвідношення ефективних значень завади і сигналу hср. 

Наведені нижче результати дослідження можна отримати шляхом використання 
програмного лабораторного стенду.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Залежність h від l при оптимальному kT опт для СП ADSL2+ при варіації 
тривалості захисного інтервала (СП-1; lл = 1 км, (а); lл = 5 км, (б)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2 – Залежність h від l при оптимальному kT опт для СП ADSL2+ при варіації 

тривалості захисного інтервала (СП-2; lл = 1 км, (а); lл = 5 км, (б)) 
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Таблиця 1 – Оптимальні значення kT опт та hср 
 lл, км 1 2 3 4 5 

L, 
відл 

 kT опт hср kT опт hср kT опт hср kT опт hср kT опт hср 

СП-1 36 0,736 54 1,111 76 7,844 97 39,184 119 87,751 
32 

СП-2 20 0,391 41 0,432 63 1,239 85 9,298 108 21,037 
СП-1 65 0,379 89 0,566 111 3,773 136 19,448 158 41,334 

64 
СП-2 22 0,216 41 0,241 64 0,539 73 5,367 115 14,084 
СП-1 96 0,205 96 0,268 123 1,613 144 11,286 167 26,218 

96 
СП-2 23 0,127 42 0,176 65 0,273 70 2,884 112 8,963 
СП-1 108 0,061 123 0,098 129 0,792 145 8,273 199 19,479 

128 
СП-2 24 0,079 42 0,085 65 0,159 70 1,745 109 5,619 
 
Аналізуючи результати, наведені в табл. 1, можна зробити наступні висновки: 
- при малій довжині лінії лінійні спотворення незначні, відповідно навіть 

мінімальний захисний інтервал (L = 32) дозволяє ефективно протидіяти інтерференції 
(при довжині 1 км hср менше 1%, як для СП-1, так і для СП-2); 

- при збільшенні довжини лінії СП-1 і СП-2 по-різному реагують на зростання 
лінійних спотворень, так при довжині 2 км, щоб зберегти hср менше 1%, в СП-1 
необхідно збільшити тривалість захисного інтервалу в 2 рази (L = 64 ), а в СП-2 такої 
необхідності немає, при подальшому збільшенні довжини лінії дотримується та ж 
тенденція; 

- забезпечення СП ОГС УК однаковою з традиційною СП ОГС 
завадозахищенності при меншій тривалості захисного інтервалу, в кінцевому підсумку, 
призведе до більшої потенційно досяжної швидкості передачі. 

Для перевірки останнього припущення проведені дослідження залежності 
швидкості передавання СП ОГС від параметрів сигналу і характеристик каналу передачі. 
У табл. 2 зведені основні результати. Тут вказані значення максимальної швидкості 
передавання СП ОГС в залежності від довжини лінії і рівня адитивних завад, а також при 
якій тривалості захисного інтервалу вони досягаються. 

 
Таблиця 2 – Результати розрахунку максимальної швидкості передавання 

– 140 дБм/Гц – 120 дБм/Гц 
СП-1 СП-2 СП-1 СП-2 lл, км 

L, відл R, Мбіт/с L, відл R, Мбіт/с L, відл R, Мбіт/с L, відл R, Мбіт/с 
1 96 24 64 24 64 23,112 32 23,824 
2 96 22,133 64 22,84 96 13,399 32 13,905 
3 128 13,438 64 14 64 6,284 32 6,532 
4 128 7,19 128 7,477 32 2,794 32 2,889 
5 96 3,947 96 4,223 32 1,216 32 1,249 

За результатами дослідження можна зробити наступні висновки: 
- незалежно від характеристик каналу передачі застосування СП-2 дозволяє 

досягти більших швидкостей передавання, ніж СП-1. 
- збільшення довжини лінії і, відповідно, лінійних спотворень призводить до того, 

що максимальна швидкість передачі досягається при більшому значенні тривалості 
захисного інтервалу, але до певного моменту (5 км), коли спостерігається зворотний 
ефект, який пояснюється істотним збільшенням власного загасання лінії; 

- збільшення потужності адитивних завад призводить до того, що максимальна 
швидкість передачі досягається при меншому значенні тривалості захисного інтервалу, 
через зменшення частки інтерференції в сумарної заваді; 

В підсумку можна відзначити що використання додаткового програмного 
забезпечення  значно полегшує розрахунки параметрів систем з OFDM. 
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АНАЛІЗ ВПРОВАДЖЕННЯ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ З РОЗПОДІЛУ 
ПЛАНОВОГО ВІДВІДУВАННЯ ПАЦІЄНТАМИ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ В 

РАМКАХ СУЧАСНОЇ МЕДИЧНОЇ РЕФОРМИ 
 

Анотація. В роботі проведено обґрунтування впровадження мобільного додатку 
з розподілу планового відвідування пацієнтами сімейного лікаря в рамках сучасної 
медичної реформи. Було виконано дослідження даної предметної області,  розглянуто 
основні показники виробництва, реалізації та експлуатації інноваційного рішення, а 
також доцільність використання подібного додатку. Результати отримані під час 
виконання аналізу, а також методика оцінки програмного продукту можуть бути 
використанні для впровадження інноваційного рішення. 

 
В період становлення сучасної медичної реформи в Україні сімейні лікарі мають 

надавати якісну та ефективну первинну медичну допомогу. У зв’язку з цим 
Міністерством Охорони Здоров’я було оновлено Порядок надання первинної медичної 
допомоги (ПМД). За цим документом за рахунок періодичного обстеження пацієнтів 
сімейний лікар має попереджувати ситуації з підвищеним ризиком розвитку 
гіпертонічної хвороби, серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, бронхіальної 
астми, ВІЛ/СНІД, туберкульозу, раку; має проводити своєчасну вакцинацію відповідно 
до календаря профілактичних щеплень; обстежувати пацієнтів з поодинокими випадками 
інфекційних хвороб; інформувати про харчові, гострі професійні отруєння, незвичайну 
реакцію на щеплення, а також миттєво повідомляти регіональні центри громадського 
здоров’я [1]. 

У зв’язку з цим виникає необхідність впровадження медичного мобільного 
додатку, що дозволить виконувати розподіл пацієнтів за категоріями та пріоритетом 
обстежень. А саме головне, слідкувати та попереджати про необхідність пройти 
плановий огляд, а також у пацієнтів з’являється можливість переглядати свою картку та 
зв’язуватись з лікарем за необхідністю. 

Основні задачі цього дослідження пов’язані з обґрунтуванням функціональних 
особливостей медичних мобільних додатків; оцінкою рівня якості та ефективності 
впровадження подібного інноваційного рішення. 

Обслуговування медичних додатків фахівцями необхідно проводити в 
неперервному порядку: постійно виявляти помилки, та при необхідності модернізувати 
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інтерфейс та додавати нові важливі функції; необхідність в постійному випуску 
оновлень. 

Сьогодні широко використовується вузькопрофільні мобільні додатки для 
медичних центрів, наприклад, мобільний додаток "ASpine" ("Здравиця") [2] для 
пацієнтів з раннім аксіальним спондилоартритом, також існує мобільний додаток  
DeepMind Health, який має UX-дизайн, підтримує програми доступні для iOS і Android, 
інтеграція сайту, програми та медична система Медіалогія, однак усі вони мають вузький 
напрямок. 

З основних функцій подібних медичних додатків можна виділити: 
 Обов'язкова авторизація. Увійти в додаток може тільки реальний пацієнт 

клініки. Функція потрібна для захисту персональних даних і лікарської таємниці. 
Авторизуватись також можна за відбитком пальця або пін-коду; 

 Активний розклад лікарів і запис на прийом; 
 Виклик лікаря додому; 
 Push-повідомлення про приймання; 
 Сімейний профіль - можна прикріпити аккаунт дитини або близького 

родича; 
 Історія прийомів, аналізів, процедур і призначень. Пацієнт бачить як 

минулі прийоми, так і свій розклад на майбутнє; 
 Оплата послуг. У додатку пацієнт може поповнювати свій депозитний 

рахунок і використовувати його для оплати послуг клініки; 
 Інтеграція з додатком «Карти», які дозволяють будувати маршрут до 

центру «Здравиця» від місця розташування пацієнта. 
Аналізуючи мобільний додаток "ASpine" для пацієнтів з аксіальним 

спондилоартритом, за допомогою яких хворі можуть самостійно контролювати свій стан 
здоров'я і зв'язуватися з лікарем дистанційно можна виділити в ньому дві складові 
частини: перша – це безпосередньо мобільний додаток для пацієнта, друга – це програма 
для персонального комп'ютера, якою користується лікар-ревматолог для моніторингу 
активності захворювання у пацієнтів. Частина «ASpine» з боку пацієнта включає 
заповнення опитувальників BASDAI, BASFI, контроль виконання рекомендацій з 
лікувальної фізичної культури і прийому лікарських препаратів. Також є можливість 
перебувати на постійному зв'язку з лікуючим лікарем через мобільний додаток. Одному 
лікарю для аналізу стану здоров'я 35 пацієнтів потрібно одна хвилина щодня при 
відсутності повідомлень про погіршення стану здоров'я хворих. Ухвалення рішення в 
разі отримання повідомлення від пацієнта про виникнення будь-якого симптому або 
розвитку несприятливої реакції в середньому становить 5-8 хв. Мобільний додаток 
«ASpine» дозволяє пацієнтам здійснювати самостійний контроль активності 
захворювання, зберігати медичну документацію і зв'язуватися з лікарем дистанційно. 
Постійний контроль за станом пацієнта дозволяє підтримувати низьку активність 
хвороби або ремісію протягом тривалого часу. 

На базі існуючих інженерних рішень медичних мобільних додатків можна 
стверджувати, що оцінку рівня якості можна проводити за наступними критеріями [3]:  

- графічний дизайн та взаємодія з користувачами (інтерфейс має бути 
узгодженим та інтуїтивно зрозумілим); 

- функціональність (в мобільному додатку має бути передбачено необхідні 
рівні прав доступу);  

- продуктивність та стабільність (мінімальний час реакції);  
- відповідність вимогам Play-маркетів (мають виконуватись умови Правил 

політики для розробників додатків);  
- налаштування середовища тестування (для оцінки якості додатку, 

необхідно налаштувати відповідне апаратне забезпечення); 
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- процедури тестування (подібні процедури тестування допомагають виявити 
різноманітні типи проблем з якістю подібних додатків).  

Оцінка ефективності використання мобільного додатку залежить від визначення 
обсягу та трудомісткості програмного мобільного додатку [4]. Загальний обсяг 
програмного продукту розраховується на базі інформації про функції, які 
забезпечуватиме програмний модуль, за формулою: 

                                            V0 



n

k
kV

1

                   ,                                               (1) 

де n – загальне число функцій; 
Vk – обcяг k-ої функції програмного модуля (кількість рядків початкового коду). 
З урахуванням умов розробки загальний обсяг програмного модуля уточнюється 

підприємством (установою) та визначається визначений обсяг програмного модулю за 
формулою: 
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де Vyk – уточнений обсяг k-ії функції програмного модуля. 
Загальна трудомісткість розробки програмного модуля можна визначити за 

наступною формулою: 
                                            То = Тн Кс КТ Кн ,                                                                                  (3) 

де Тн – нормативна трудомісткість розробки програмного додатку (люд./дн.); 
Кс – коефіцієнт, що враховує складність програмного додатку, який можна 

розрахувати за формулою: 

                                                 Кс ,                                                            (4) 
де n – кількість характеристик, що враховувались при розробці; 
Кj – коефіцієнт, що відповідає ступеню збільшення складності програмного 

додатку за рахунок j-ої характеристики; 
КТ ‒ коефіцієнт, що враховує ступень використання при розробці стандартних 

модулів; 
Кн – коефіцієнт, що враховує ступінь новизни програмного додатку. 
Висновок. В роботі розроблено методику оцінки програмних додатків з 

урахуванням метрики мобільної аналітики. На завершення хотілось би зазначити, що при 
аналізі додатків необхідно керуватися не самими показниками, а їх правильною 
інтерпретацією. 
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ЗБІЛЬШЕННЯ КЛІЄНТСЬКОЇ БАЗИ ЗА ДОПОМОГОЮ КОНТЕКСТНОЇ 
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Анотація. Розглядається можливість збільшення клієнтської бази за допомогою 
CRM, контекстної реклами та SEO оптимізації. За допомогою бази даних ми можемо 
швидко отримати всю інформацію про Клієнта, подивитися статистику за певний 
період, сформувати місячний звіт і провести ревізію. Контекст - це дуже хороший крок 
в сторону інтернет-реклами, але при неправильній настройці можна втратити весь 
бюджет та отримати малу кількість клієнтів. Результати від SEO будуть через пів 
року. 
 

Є багато факторів, які впливають на розвиток бізнесу: навколишнє середовище 
(зовнішні фактори), внутрішні фактори і морально-етичні фактори. 

Навколишнє середовище - це середовище, в якому бізнес існує і з яким контактує, 
це сукупність усіх факторів, що знаходяться поза бізнесом, але безпосередньо впливають 
на його діяльність. Розглянемо внутрішній фактор які можуть впливати на сервісний 
центр. Абсолютно ясно, що внутрішній фактор - це всі внутрішні чинники і процеси, які 
відбуваються всередині бізнесу і впливають на його життєдіяльність.  

До них можна віднести: 
 сильні і слабкі сторони бізнесу; 
 конкурентні переваги бізнесу; 
 особисті амбіції і можливості власників бізнесу; 
 структура бізнесу, його можливість перебудовуватися і адаптуватися до змін 

навколишнього середовища; 
 технологічні можливості; 
 економічні можливості; 
 правильність управління бізнесом; 
 ефективність бізнесу; 
 взаємодія з працівниками бізнесу, наявність кваліфікованого персоналу. 
Метою нашої роботи є вибір CRM системи для повного контролю бізнеса, 

збільшення клієнтів за допомогою контекстної реклами та SEO оптимізації. 
Для того, щоб управляти бізнесом потрібна база, де будуть зберігатися всі дані 

клієнтів, такою є CRM система, яка зараз використовується в сервісному центрі Fixer. 
Система управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM) - прикладне програмне 
забезпечення для організацій, призначене для автоматизації стратегій взаємодії з 
замовниками, зокрема, для підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і 
поліпшення обслуговування клієнтів шляхом збереження інформації про них. На ринку є 
дуже багато систем, які можуть використовуватися для ведення бази сервісного центру, 
такі як : 

 Ремонлайн (призначена для різних напрямків ремонту); 
 Бітрікс 24 (призначена для різних напрямків ремонту); 
 HubEx (призначена для різних напрямків ремонту, є програма для мобільних 

телефонів); 
 Gincore (для ремонту телефонів, ноутбуків, планшетів); 
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 Servis (призначена для різних напрямків ремонту); 
 LiveSklad (для ремонту телефонів, ноутбуків, планшетів); 
Було вибрано CRM LiveSklad, так як вона має всі функції, які потрібні для 

якісного функціонування сервісного центру з ремонту смартфонів, планшетів, ноутбуків 
та недорога в використанні. LiveSklad - програма для автоматизації роботи сервісних 
центрів і ремонтних майстерень, яка поєднує в собі систему обліку постачальників, 
ведення складу та товарного обліку, відстеження замовлень (CRM) з можливістю 
контролю та управління бізнесом в режимі online.  

Плюси CRM LiveSklad: 
 дозволяє працювати віддалено; 
 підходить як для мережі, так і для одиничного сервісу; 
 доступ, розрахований на багато користувачів з тонким налаштуванням 

прав; 
 швидке введення даних, конструктор шаблонів документів; 
 головна сторінка з основними показниками компанії; 
 чуйна служба підтримки [1]. 

 
Рисунок 1 – Головна сторінка CRM LiveSklad 

 
На головній сторінці (Рисунок 1) знаходиться навігаційна панель, а також 

найголовніший елемент, який нам потрібен – Статистика. Статистика - галузь знань, 
наука, в якій викладаються загальні питання збору, вимірювання, моніторингу та аналізу 
масових статистичних даних.  

Статистика складається зі звіту за: 
 сьогодні; 
 тиждень; 
 місяць; 
 за період; 
За будь-який з цих періодів ви можете дізнатися, скільки прийшло нових 

замовлень, які знаходяться в роботі, відкладені, готові та видані. Якщо опуститься трохи 
нижче, можна побачити, скільки прийшло замовлень за певний період, сума, середній чек 
і порівняння з попереднім тижнем. Також на цій сторінці є кругова діаграма, на якій 
покано джерело реклами. За допомогою діаграми можна дізнатися, на яку з реклам 
потрібно робити ухил. 
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Google Ads - сервіс контекстної, в основному, пошукової реклами від компанії 
Google, що надає зручний інтерфейс (Рисунок 2) і безліч інструментів для створення 
ефективних рекламних повідомлень. Контекстна реклама діє вибірково і відображається 
відвідувачам інтернет-сторінки, сфера інтересів яких потенційно збігається / 
перетинається з тематикою рекламованого товару або послуги, цільової аудиторії, що 
підвищує ймовірність їх відгуку на рекламу. 

Для визначення відповідності рекламного матеріалу сторінки інтернет-сайту 
зазвичай використовується принцип ключових слів, на які орієнтуються і пошукові 
системи. Тому контекстна реклама з більшою ймовірністю буде продемонстрована 
споживачеві, який використовує мережу Інтернет для пошуку потрібної інформації про 
товари або послуги. 

 
Рисунок 2 – Головна сторінка Google Ads 

 
За статистики видно (Рисунок 3), що з 11 лютого контекстна реклама почала 

набирати свої обороти і при цьому, збільшуючи замовлення на ремонт. 20 березня Google 
офіційно заборонив показувати контекстну рекламу на тему "ремонт телефонів» не 
сертифікованим сервісним центрам. Можливість рекламувати послуги з ремонту 
телефонів в Google пошуку, Google картах зникла [2].  

SEO (Search Engine Optimization, пошукова оптимізація) - це всебічний розвиток і 
просування сайту для його виходу на перші позиції в результатах видачі пошукових 
систем по вибраних запитах, з метою збільшення відвідуваності і подальшого отримання 
доходу. Чим вище позиція сайту в результатах пошуку, тим більше користувачів 
переходить на нього. Тому важливе значення для результатів просування мають роботи 
по: 

 підвищенню відповідності сторінок пошуковим запитам (релевантності); 
 оптимізації структури та контенту; 
 поліпшенню комерційних чинників; 
 оптимізації коду сторінок; 
 нарощування зовнішніх чинників значущості ресурсу [3]. 

Висновок. Після дослідження можна зробити висновок, що контекстна реклама 
досить ефективна і за рахунок неї можна збільшити кількість клієнтів. Великий поштовх 
у розвиток сервісного центру Fixer дала база даних за допомогою якої керувати бізнесом 
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Рисунок 3 – Головна сторінка CRM(статистика з 11 лютого по 20 березня) 

 
та аналізувати статистику стало набагато легше. SEO оптимізація і просування сайту - це 
те, що вимагає великих грошових вкладень і часу, але при цьому дуже хороший спосіб 
підняти сайт в топ запитів. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЇ G.FAST З ОПЦІЄЮ ВЕКТОРИНГ НА 

ВІТЧИЗНЯНИХ МЕРЕЖАХ ШИРОКОСМУГОВОГО ДОСТУПУ 
 

Анотація. Робота присвячена дослідженню ефективності застосування 
технології G.fast з опцією «векторинг» на мережах широкосмугового доступу 
побудованих на базі багатопарних телефонних кабелів. У роботі розглянуто методику 
компенсації перехідних завад системою «векторинг» та оцінки швидкості передавання 
СП G.fast при їх паралельній роботі у багатопарних кабелях ТПП-0,4 пучкової скрутки. 
Надані результати розрахунку перехідних завад та ефективності їх компенсації 
системою «векторинг». Оцінено досяжні швидкості передавання СП G.fast від довжини 
лінії, коефіцієнта завантаження багатопарного кабелю, рівня зовнішніх адитивних 
завад та перехідних завад, а також збільшення швидкості за рахунок застосування опції 
«векторинг». 
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Впровадження на мережах широкосмугового доступу (ШД) надшвидкісних 
технологій xDSL, які працюють багатопарними телефонними кабелями все ще 
продовжує залишатися актуальним. Так інтеграція xDSL з оптичними технологіями ШД 
у гібридні мережі за концепціями FTTx (наприклад, FTTDp+G.fast) дозволяє успішно 
конкурувати з повністю оптичними мережами FTTH. Так, гібридні мережі FTTDp+G.fast 
можуть забезпечити швидкість доступу кінцевому користувачеві до 1 Гбіт/с при значно 
менших капітальних витратах та термінах вводу в експлуатацію такої мережі, за рахунок 
використання існуючої кабельної інфраструктури телефонної мережі [1]. 

Головним недоліком такого варіанту розгортання мережі ШД є значне обмеження 
швидкості передавання при паралельній роботі систем передачі (СП) xDSL 
багатопарними телефонними кабелями на мідній ділянці гiбридної мережі. Тому, 
ефективність застосування СП xDSL для організації гібридної ШД FTTx+xDSL залежить 
від успішного розв’язання задачі компенсації перехідних завад, які й є головною 
причиною обмеження швидкості СП xDSL при їх паралельній роботі. Цю задачу було 
розв’язано розробкою технології компенсації перехідних завад векторинг (vectoring), яка 
регламентована Рекомендацією G.993.5 Міжнародного союзу електрозв’язку[2]. 

На вітчизняних телефонних мережах використовуються кабелі типу ТПП, 
частотні характеристики яких відрізняються від характеристик закордонних кабелів, 
тому актуальною задачею є дослідження ефективності впровадження технології G.fast з 
опцією «векторинг» на вітчизняних мережах широкосмугового доступу.. 

Розрахунок параметрів СП G.fast виконувався за методикою [1] для наступних 
вихідних даних: 

- СП G.fast з частотним планом 106 МГц[3]; 
- частотні характеристики параметрів передачі і взаємного впливу визначалися 

для телефонних кабелів виробництва ПАТ «Одескабель» ТПП-0,4 пучкової скрутки у 
діапазоні частот від 1 до 100 МГц [4]; 

- довжина абонентської лінії – 25…250 м; 
- коефіцієнт завантаження (КЗ) кабелю системами передачі – 10…100%; 
- зовнішні завади враховувалися як адитивний білий гауссівський шум (AWGN) з 

рівнем спектральної густини потужності (СГП) -140…-100 дБм/Гц. 
На рис. 1 показано порівняння частотних залежностей рівня СГП сумарної перехідної 

завади на дальньому кінці (ПЗ ДК) без застосування і з застосуванням «векторингу» за 
100 % завантаженні телефонних кабелів ТППэп 10х2х0,4 та ТППэп100х2х0,4 системами 
G.fast відповідно при довжині абонентської лінії 100 та 250 метрів. 

Аналізуючи показані на рис. 1 результати, можна дійти висновку, що 
застосування опції «векторинг» дозволяє суттєво збільшити захищеність сигналу від ПЗ 
ДК. Це збільшення визначається величиною придушення перехідних завад. 

Для варіанта без застосування опції «векторинг» перехідні завади значно 
перевищують адитивні, тому саме вони будуть визначати сумарну захищеність та 
досяжну системами ОГС швидкість передавання. Застосування опції «векторинг» 
дозволяє придушити перехідні завади, відповідно потужність цих завад стає меншою або 
сумірною з потужністю адитивних завад. 

Оцінка ефективності застосування опції «векторинг» при роботі СП G.fast 
вітчизняними багатопарними телефонними кабелями здійснювалась на основі 
порівняння досяжної швидкості передавання без застосування та із застосуванням 
«векторингу». Відповідні результати розрахунку представлено на рис. 2 та 3.  

За результатами розрахунків швидкості передавання, наданими на рис. 3 та 4, 
можна зробити наступні висновки: 

-  моделювання СП G.fast при роботі по вітчизняних багатопарних телефонних 
кабелях ТППэп-0,4 показало, що за відсутності перехідних завад швидкість 1 Гбіт/с 
можливо забезпечити на відстані 80 м, а при довжині лінії 150 м швидкість передавання 
складає не менше 650 Мбіт/с; 
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Рисунок 1 – Частотна залежність рівня СГП сумарної ПЗ ДК при 100 % завантаженні 

кабелів ТППэп системами G.fast (довжина лінії 100 м (а); 250 м (б)) 
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Рисунок 2 – Швидкість передавання СП G.fast без застосування опції «векторинг» 

ТППэп 100х2х0,4 (AWGN = –140 дБм/Гц) 
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Рисунок 3 – Швидкість передавання СП G.fast із застосуванням опції «векторинг» 

ТППэп 100х2х0,4 (AWGN = –140 дБм/Гц) 
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-  для СП G.fast перехідні завади є основною причиною зменшення швидкості 
передавання, так за відсутності зовнішніх адитивних завад та 100 % завантаження 
зменшення швидкості передавання досягає 2,75…4,4 раза; 

-  застосування системи компенсації перехідних завад «векторинг» дозволяє 
суттєво зменшити вплив перехідних завад на швидкість передавання СП G.fast – падіння 
швидкості, відносно варіанта без перехідних завад «1 СП», не перевищує 30 % при 100 % 
завантаженні кабелів системами передачі, тобто порівняно з варіантом без застосування 
векторингу підвищення швидкості досягає 3,5 раза. 

Висновок. Результати проведених досліджень доводять, доцільність застосування 
технології G.fast на багатопарних телефонних кабелях за умови використання опції 
«векторинг». 
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A SEMICLASSICAL COMPUTATION OF THE SIGNAL PROPAGATION 
ALONG BENT SECTIONS OF 1D SILVER NANO-SIZED WAVEGUIDES 

 
Abstract. It is examined the signal propagation as plasmonic wave along a 1D array of 

spherical silver nanoparticles immersed in a dielectric medium. Due to considering metal 
nanospheres with “special” radius of a0 such arrays can demonstrate minimum damping while 
plasmonic waves travel along the structures: through not only straight structures as well as 
bent ones (with -corners) and branched ones (with -junctions). A feature of the presented 
calculations is the maximum use of classical mathematical transformations before machine 
computing involved in order to get maximum accuracy for resulting values. 
 

1. Introduction 
Experimental and theoretical studies of plasma oscillations in metallic nanoparticles, in 

addition to purely scientific interest, are also of great practical importance [1-5]. It is found that 
1D periodic structures of metallic (Au, Ag, Cu) nanoparticles can serve as plasmon waveguides 
with low damping [2-4, 6-9]. This is treated as prospective for the forthcoming construction of 
plasmon optoelectronic nano-devices that are not available in ordinary lightwave-guides, 
because of diffraction constraints. Therefore considered chains of nanoparticles can be 
successfully used in modern optoelectronic devices [5, 7]. 
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This work is aimed to calculate within the framework of the random phase 
approximation (RPA) method some characteristics of linear - and/or -shaped structures 
composed of silver nanospheres as EM waveguides placed into different dielectric medium. 
Unlike other models and approaches to the similar problems of plasmon wave passage along 
1D-arrays, this problem was solved accurately using RPA method and related mathematical 
procedures. 

As important feature (the “highlight”) of this work is the maximum, as for the author 
opinion, use of mathematical transformations of the systems of equations of the proposed model 
of signal running along a one-dimensional array of large nanoparticles created in the framework 
of RPA. And only after these transformations the author proceeds to the stage of suitable 
algorithms compilation and the corresponding calculating procedures. And this fact allows the 
author to believe that his methodology is not so called “ab initio computer simulation” and it is 
a shorter path to real results. 

 

2. About the Model of signal running and further calculations 
The model considers a 1D-array composed of metallic nanoparticles of spherical shape 

and placed in a dielectric host medium with dielectric constant of h. On the input data for the 
current computation: Silver nanospheres of radius a; two mediums as host surroundings – 
vacuum (h =1) and Silica glass (SiO2, h =3.8); ambient temperature: T=300 K; the mentioned 
nanospheres are located along the Z axis in such a way that their centers are at an equal distance 
d from each other: here is d=3a (see Fig. 1). Let the total length L of such a linear array be 
equal L=Nd, where N is the number of such periods of the given structure. Usually, one can 
consider that array as a “long nanochain” because its length is 500 nm or longer. 

Of course, in any process one needs to strive to optimize it or minimize losses. As a co-
author of one of the recognized theories of the plasmon excitation passage along a linear chain 
of metal nanospheres [3, 4, 7-9], I would propose minimizing the transmitted signal through the 
geometric properties of the nanoparticles themselves – there is a radius a0 for metal particles at 
which the attenuation of the plasma oscillations arising in them is minimized. So, it is known 
[3, 4] that the attenuation of dipole oscillations has its minimum value at the radius a0 of 

metallic nanospheres that equals to 4

3

0 2

33 cv
a F

p




 . This fact was confirmed 

experimentally [7, 8]. As for Ag-nanoparticles, it is obtained that the “special” radius a0 of 
minimal damping of plasmon oscillations for silver is about 10 nm: 8.35 nm in vacuo, 9.86 nm 
in SiO2.  

Let the origin of coordinates be in the center of one of the nanospheres (for example, for 
l=0). Suppose that at time t=0 there are plasma surface dipole oscillations arise under the 
influence of an external -shaped electric field in metallic nanoparticles of the chain. These 
dipole oscillations induce a time-dependent electric dipole moment D(t). Therefore, 
nanoparticles begin to emit electromagnetic waves, which, in turn, are absorbed by neighboring 
particles. And this process – the radiation and absorption of electromagnetic waves by the 
nearest particles – is repeated many times in the described linear nanoscale array. Thus, 
collective excitations can propagate along the chain, i.e. dipole waves travel from one 
nanosphere to another. 

Here is the equation that describes such plasmonic waves’ properties taking into account 

the Lorentz friction term LE


 for radiative losses of oscillating charges [9]: 
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Substituting z=ld one can determine the dipole moment of the particle located at the l-th 
node of the infinite chain which is currently considered [9, 10]. Now, taking into account the 
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symmetry of space, we can split this equation into two forms (respectively to two asymmetric 
directions – 0Z and 0X): 
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The Equations (6a) and (6b) are basic equations which describe the dipole-type coupling 
between the arranged nanospheres for both polarizations of the travelling plasmon excitation – z 
and x, i.e. the longitudinal and transverse ones (Fig. 1). As one can see, all the terms in (6a) and 
(6b) are “dimension-sensitive” values, i.e. they rigidly depend on the geometric parameters of 
such waveguides. 

The author decided to transform this system of equations before computing. So, when 
solving the system of Eqs (6a) and (6b) using the Fourier transformation with the corresponding 
boundary conditions and nearby the resonance frequencies for the structures, one can obtain the 
following equations concerning the electric field strength Ez,x(ld,a,t) of the travelling plasmon 
excitation: 
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Here: 
 E0z,x(0,0) – the amplitudes of the electric field strength oscillations at “starting” node, i.e. 

that node of the nanoscale metallic chain where the external source of the field is located; 
 Fz,x are small variations in the frequency of plasma oscillations relative to the resonant 

frequency of z,x(1D); 
 R=pa/c/3 and =|z,x(1D) – 0z,x|, where z,x(1D)=(0z,x

2 – 1/0
2)–0.5 is the frequency of the 

eigenwaves in a 1D-array composed of the same particles. 

 
Fig. 1.  A schematic representation of surface plasma oscillations propagation 

along a linear array of metallic nanospheres of radii a, 
which are spaced by a distance of d=3a (within dielectric). 

 
A signal travels along the chain with bent or splitting parts, and after reaching the 

particle that can be called a splitting node the signal splits and can change its own polarization. 
This particle is marked with a circle in the insets for the Table 1. If a signal 
Einput=E(ld=0;a=a0;t=0) appears at the input of the structure, then its output intensity Eoutput can 
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be calculated. For results of signal attenuation calculating see Table 1. Note: L stands for 
longitudinal polarization, T is for transverse polarization. 

3. The results of calculations and the outlook 
There are the results of calculations of the signal damping when it runs along linear 

nanosized waveguides composed of Ag spherical nanoparticles of radius a=a0 (see the values 
above) and spaced by distance of d=3a0 in the Table 1: the presented data show some 
characteristics concerning to the minimum signal attenuation when it travels along the type of 
bent and branched 1D-waveguides (the length of each bent parts in these junctions is 500 nm). 
In both cases the waveguides were placed in dielectrics – vacuum and Silica glass). 

The computed values were obtained within RPA and they are exact solutions of the 
problem. The obtained results are in good agreement with similar results of other researchers. 
For comparison, one can see the values of the calculated intensities taken from the study of 
M.L. Brongersma et al. [2]. 

These calculated values of the attenuation rate of plasmon waves can indicate a high 
efficiency of this described above method of transmitting EM-energy along such waveguides. 
The author believes that such nanoscale waveguides can be successfully used for 
subwavelength transmission lines within integrated optics circuits. 
 

Table 1. The Power Transmission Coefficient (PTCL,T) of the signal intensity while it travels 
along Silver nanosized waveguides through - and -junctions for different dielectric medium: 

(Silver nanospheres, radius=a0, center-to-center distance d=3a0, T°=300 K) 
   

The Type of 
Junction SiO2 (h=3.8) Vacuum (h=1) 

obtained by M. 
Brongersma et 

al. [2] 
Ez_input= 0.894 Ez_input= 0.882 --- 

 

Ezx_outpu

t=
0.835 Ezx_outp

ut=
0.820 

0.889 
(in vacuo) 

Ez_input= 0.894 Ez_input= 0.882 --- 

 

Ezx_outpu

t=
0.417 Ezx_outp

ut=
0.410 

0.500 
(in vacuo) 

Ez_input= 0.894 Ez_input= 0.882 --- 
Ezz_outpu

t= 
0.472 Ezz_outp

ut= 
0.453 0.640 (in vacuo) 

 Ezx_outpu

t= 
0.422 Ezx_outp

ut= 
0.429 0.320 (in vacuo) 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ G.FAST НА 

ВІТЧИЗНЯНИХ МЕРЕЖАХ ДОСТУПУ 
 

Анотація. Робота присвячена дослідженню можливості оптимізації параметрів 
систем широкосмугового доступу G.fast шляхом варіювання параметрами групового 
сигналу при використанні ортогональних гармонічних сигналів узагальненого класу. У 
роботі досліджено залежність інтерференційних завад від довжини абонентської лінії 
та тривалості захисного інтервалу при використанні традиційних ортогональних 
гармонічних сигналів з «П»-подібною формою обвідної посилки лінійного сигналу та 
ортогональних гармонічних сигналів узагальненого класу, що мають обвідну з косинус 
квадратичними фронтами. Визначено досяжні швидкості передавання в залежності від 
характеристик лінії передачі і параметрів систем G.fast при роботі вітчизняними 
телефонними кабелями марки ТПП. 

 
У зв'язку зі стрімким зростанням інформатизації суспільства, збільшилося 

навантаження на системи зв'язку, що вимагає створення розвиненої інфраструктури, яка 
в змозі забезпечити оперативний обмін інформацією. Зростання вимог до систем зв’язку 
сьогодні можна задовольнити тільки застосуванням новітніх систем передачі (СП). До 
таких систем відносять системи передачі, що використовують для передавання 
інформації множину ортогональних гармонійних сигналів (ОГС) [1]. 

Метод передавання інформації множиною ОГС називають різними термінами: 
Discrete Multe Tone (DMT) або Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) [1]. В 
основі цього методу лежить використання багаточастотної структури групового сигналу, 
що забезпечує високу ефективність передавання інформації каналами передачі з 
ненормованими та нестабільними в часі частотними характеристиками, з адитивними та 
мультиплікативними завадами. Застосування множини ОГС визначає специфічні 
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можливості адаптації СП з ОГС. По-перше, це варіація тривалості захисного інтервалу в 
залежності від величини лінійних спотворень в каналі передачі, по-друге, застосування 
оптимальної форми обвідної посилки сигналу на тактовому інтервалі (ортогональні 
гармонічні сигнали узагальненого класу – ОГС УК [2]). 

Найбільш перспективною серед СП ОГС, які використовують для організації 
широкосмугового доступу по телефонним абонентськім лініям, є СП за технологією 
G.fast, яка дозволяє забезпечити широкосмуговий доступ на швидкостях до 1 Гбіт/с по 
багатопарному телефонному кабелю [3]. 

Метою роботи було дослідити характеристики СП за технологією G.fast при 
роботі вітчизняними телефонними кабелями при оптимізації тривалості захисного 
інтервалу. У даній роботі представлено результати дослідження залежності 
інтерференційних завад у СП G.fast від довжини кабелю ТПП-0,4 та тривалості захисного 
інтервалу при використанні традиційних ортогональних гармонічних сигналів з П-
подібною формою обвідної посилки лінійного сигналу та ортогональних гармонічних 
сигналів узагальненого класу (ОГС УК), що мають обвідну з косинус квадратичними 
фронтами, а також визначено досяжні при цьому швидкості передавання СП G.fast. 

Розрахунки інтерференційних завад виконувалися за методикою розглянутою у 
[2], а розрахунки швидкості передавання виконувалися за методикою розглянутою у [4]. 
У дослідженні використовувалися наступні вихідні дані: 

- кількість інформаційних каналів n = 501; 
- номер першого інформаційного каналу m = 11; 
- кількість відліків на інтервалі ортогональності N = 1024; 
- кількість відліків на захисному інтервалі L = 32…160; 
- план частот СП G.fast відповідає Рек. G.9701 МСЕ-Т до 106 МГц [3]; 
- вид обвідної посилки лінійного сигналу – традиційний (П-подібної форми) та 

узагальненого класу з оптимальною функцією (з косинус квадратичними фронтами); 
- імпульсна реакція кабелю марки ТПП з діаметром жил 0,4 мм та довжиною  

lл = 50…250 м. 
На рис. 1 і 2 надано графічні результати розрахунків інтерференційних завад 

відповідно при використанні традиційних ОГС та ОГС УК. На графіках показано 
залежність відсоткового відношення ефективних значень інтерференційної завади і 
сигналу h від номеру інформаційного каналу СП G.fast l і номеру відліку початку 
обробки сигналу у приймачі СП G.fast kT для різних значень тривалості захисного 
інтервалу: 32 (а) та 64 (б) відліків. 

 

kT, відл. 

l, кан

hl,k, %

kT, відл. 

l, кан

hl,k, % 

б) а) 
 

Рисунок 1 - Тримірний графік залежності h від l і kT при використанні традиційних ОГС 
(кабель ТПП-0,4; lл = 50 м; L = 32 (а); L = 64 (б)) 
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hl,k, %  

б) а) 
 

Рисунок 2 - Тримірний графік залежності h від l і kT при використанні ОГС узагальненого 
класу (кабель ТПП-0,4; lл = 50 м; L = 32 (а); L = 64 (б)) 

 
 

Результати представлені на рис. 1 та 2 свідчать про те, що, величина 
інтерференційних завад залежить від номера відліку початку інтегрування kT. Значення 
kT, за якого досягається мінімальне значення h є оптимальним і подальші дослідження 
характеристик СП G.fast проводилися саме при kT опт. 

Аналіз результатів розрахунків інтерференційних завад дозволяє зробити 
висновки про певні переваги застосування ОГС узагальненого (СП-2) перед варіантом 
застосування традиційних ОГС (CП-1): 

-  із збільшенням довжини лінії зростає відношення ефективних значень 
інтерференційної завади і сигналу. Це пояснюється збільшенням лінійних спотворень 
переданого сигналу при проходженні його каналом зв'язку більшої довжини. Зростання 
середньоарифметичного відношення ефективних значень інтерференційної завади та 
сигналу hср kT при збільшенні довжини лінії від 50 до 250 метрів для СП-1 складає 
150…400 разів в залежності від тривалості захисного інтервалу, у той час як для СП-2 
відповідні значення складають 30…120 разів, тобто СП-2 у 3…5 разів менш чутливі до 
збільшення лінійних спотворень; 

-  діапазон значень kT («вікно»), за яких відношення ефективних значень 
інтерференційної завади і сигналу є невеликим (порівняно зі значеннями цього 
відношення в іншому діапазоні), з ростом довжини каналу зв'язку зміщується вправо, 
очевидно, що при цьому збільшується оптимальне за вищевказаним критерієм значення 
kT опт, для СП-2 відповідні значення менші ніж для СП-1 і практично не залежать від 
тривалості захисного інтервалу; 

-  відношення ефективних значень інтерференційної завади і сигналу істотно (в 
сотні і тисячі разів) залежить від моменту kT початку оброблення сигналу в приймачі, 
тому досить важливим є правильність вибору оптимального значення kT опт, який 
здійснюється системою тактової синхронізації приймача СП ОГС. Застосування варіанту 
СП-2 у порівнянні з СП-1 за рівних умов дозволяють знизити інтерференцію у 1,8…15,7 
разів в залежності від довжини лінії та тривалості захисного інтервалу. 

Основною характеристикою систем передачі, за якою здійснюється оцінка їх 
ефективності є швидкість передавання. Основні результати дослідження досяжної 
швидкості передавання СП G.fast при оптимізації тривалості захисного інтервалу 
показані на рис. 3. 

Аналіз результатів розрахунків досяжної швидкості передавання СП G.fast 
дозволяє зробити наступні висновки: 

-  у СП G.fast з фіксованою тривалістю захисного інтервалу при застосуванні 
традиційних ОГС інтерференційні завади призводять до зменшення швидкості 
передавання на 3,3…63,4 % (СП-1 у порівнянні з СП-0) у залежності від довжини лінії та 
рівня зовнішніх завад. При оптимізації тривалості захисного інтервалу зменшення 
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швидкості передавання СП-1 складає 2,9…32,5 %, тобто оптимізація дозволяє знизити 
втрату швидкості передавання за однакових умов у 1,1…2,1 разів; 

 
R, Мбіт/с 

lл, км

традиційні ОГС без оптимізації, L=80 

без інтерференційних завад, L=80 

ОГС УК без оптимізації, L=80 

традиційні ОГС з оптимізацією 

ОГС УК з оптимізацією 

R, Мбіт/с

lл, км

традиційні ОГС без оптимізації, L=80 

без інтерференційних завад, L=80 

ОГС УК без оптимізації, L=80 

традиційні ОГС з оптимізацією 

ОГС УК з оптимізацією 

 

б) а) 
 

Рисунок 3 - Порівняння швидкості передавання СП G.fast при використанні традиційних 
ОГС та ОГС УК без і з оптимізацією тривалості захисного інтервалу  

(ТПП-0,4; AWGN = –140 дБм/Гц (а); (AWGN = –120 дБм/Гц (б)) 
 

-  у СП G.fast з фіксованою тривалістю захисного інтервалу при застосуванні ОГС 
узагальненого класу інтерференційні завади призводять до зменшення швидкості 
передавання на 0,88…27,8 % (СП-2 у порівнянні з СП-0) у залежності від довжини лінії 
та рівня зовнішніх завад. При оптимізації тривалості захисного інтервалу зменшення 
швидкості передавання СП-2 складає 0,31…21,1 %, тобто оптимізація дозволяє знизити 
втрату швидкості передавання за однакових умов у 1,3…3 разів; 

-  застосування у СП G.fast сигналів ОГС узагальненого класу у порівнянні з 
традиційними ОГС дозволяє досягти більшої швидкості передавання за однакових умов 
роботи. Так, без оптимізації параметрів СП G.fast, коли тривалість захисного інтервалу 
не змінюється та приймається рівною середньому значенню (L = 80 відліків) 
застосування ОГС УК у порівнянні з традиційними ОГС дозволяє підвищити швидкість 
передавання на 2,5…97,3 % у залежності від довжини лінії та рівня зовнішніх завад; 

-  при оптимізації параметрів СП G.fast ОГС УК у порівнянні з традиційними ОГС 
дозволяє підвищити швидкість передавання на 2,7…17 % у залежності від довжини лінії 
та рівня зовнішніх завад. Таке зменшення ефективності ОГС УК при оптимізації 
параметрів також пояснюється значно меншим рівнем інтерференційних завад у СП 
G.fast з ОГС УК у порівнянні з традиційними ОГС, але ОГС УК, за будь-яких рівних 
умов роботи СП G.fast, дозволяють досягти більшої швидкості передавання ніж 
традиційні ОГС. 

Висновок. Важливими результатами проведених досліджень є те, що підвищити 
ефективність СП G.fast при роботі вітчизняними багатопарними кабелями можливо як за 
рахунок застосування ОГС узагальненого класу, так і за рахунок оптимізації тривалості 
захисного інтервалу у цих СП. 
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THE FUTURE OF ESPORTS AND ITS RELEVANCE IN THE CURRENT TIMES 
 

Annotation. In this study I analyze and examine the history of eSports, the economic 
and social potential, as well as try to prove its relevance and predict the future of it.  

 
eSports (commonly known as Electronic sports) is a form of competition between either 

two or more people or teams using videogames. Usually, it takes the form of organized 
multiplayer competitions, either amongst teams of players or standalone “solo” players. The 
most popular genres are MOBAs (Multiplayer online battle arena, such as Dota 2 and League of 
Legends), FPS (First person shooters, such as CS:GO and Overwatch) and Digital card games 
(Hearthstone, for example). Despite the popularity of those genres, the eSports aren’t limited to 
the genres above. Any game could be an eSport, as long as there are enough players backing the 
game.  

Even though the multiplayer games are most commonly associated with eSports, 
singleplayer games could also be used to compete, usually by the means of comparing the in-
game scores or the time of the playthrough. Speedrunning is the most popular way of 
competition in singleplayer games, where players try to complete the games as fast as they can, 
and then compare the completion times with each other. 

eSports is an ever growing industry with hundreds of events happening every day and 
billions of dollars of annual profit. With millions in its viewer base, esports are projected to 
overcome traditional sports in popularity by the year 2020. 

The history of eSports starts in the year 1972, when the first commonly known 
videogame competition held place. In the 19th of October, students of Stanford University held 
a tournament for the game “Spacewar”. During the 1980s, videogame companies and 
developers held many tournaments for promotional purposes. There were a handful of full-time 
gamers back then, but those were few and far between. 

The game that helped to establish the current format of eSports was “Street Fighter 2”, 
released in arcades in the year 1991, it was a hit, popularizing PVP (Player vs Player) 
competition, inspiring the FPS games that came later to adapt similar style of competition.  

Since the popularization of internet in the late 1990s, a lot of games adapted an Online 
Multiplayer modes, establishing a new way to compete with other players. The internet is the 
biggest reason why eSports are so popular today, building the backbone of eSports as we know 
them today and making videogames accessible to everyone with a computer. 

Since the begging of 21st century, the eSports became more prevalent, attracting big 
amounts of sponsors, viewers, players, and, in turn, money. The rise in popularity of eSports 
made the videogame companies more aware of the competitive scene and, because of that, a lot 
of companies started its own eSports tournaments, which have seen moderate to huge success. 

A lot of American and European colleges and universities offer eSports scholarships, 
which makes sense, since eSports is an evergrowing billion-dollar industry. Not counting 
players, the amount of specialists needed in the industry is tremendous, there is a lot that goes 
into organizing an esports event, tournament, stream, etc.  
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People have been comparing eSports to traditional sports for ages. In short, eSports has 
a lot of objective advantages, while most of the disadvantages are subjective, such as “it’s no 
real”. The videogames are accessible to everyone with a mental capacity, so literally anyone 
could fairly compete against anyone, regardless of their gender, physical or mental abilities, 
weight, etc. While the traditional sports have different leagues and tournaments for disabled 
players, that idea kills the diversity behind the sport, and limits the competition.  

Another point which gets brought up in this debate, is fairness. The rules are 
programmed into the game, so most of the results could be counted as objective. Most of 
traditional sports require a judge (or multiple judges), which have their own subjective 
judgement. The discussion about questionable judgement in traditional sports has been brought 
up countless amounts of times, which further proves my point.  

The amount of variety in eSports is fascinating! It’s difficult to describe how many 
genres there are. I’m sure anyone could find a game that would be interesting for them.  There 
are even games that emulate traditional sports, named “Sport Simulators”, such as FIFA series 
of games, NBA series of games, etc. 

And the most important advantage to eSports is safety. The risks of injuries and 
accidents are much lower than in traditional sports. There are no ways to avoid random injuries 
in traditional sports, especially in martial arts, where sometimes it is necessary to injure your 
opponent to win. 

Even though eSports competitions could differ in types and sizes, there are some 
common infrastructure needs, which are required to run, stream, plan and maintain a 
tournament or an event. A lot of things are needed, such as hardware, software, logistics and 
network. People that are specialized in every category listed above are hired in order to 
organize an event of any size, giving jobs to people and helping the economy grow.  

Livestreaming is one if not the biggest reasons eSports are as popular as they are today. 
Even though a lot of TV channels broadcast eSport events and tournaments, the biggest source 
of viewership comes from online streaming services, such as Twitch.tv, YouTube, Twitter Live, 
etc. Livestreaming is the most accessible and unique way to broadcast anything live on the 
internet to the massive audience of millions of people. Streaming is an essential tool to an 
event, since it basically provides it with viewership, which helps to find sponsors and interest 
players in competing. There are a lot of full-time eSports streamers, which showcase the highest 
level of competition.  

eSports revenue has been rising for a while, quadrupling in the last three years. It’s 
projected that eSports will be more popular and relevant than traditional sports by the year 
2021. The eSports are more profitable than ever, which attracts a lot of companies looking to 
make profit. Because of the high financial returns, it becomes more and more attractive to 
business to invest into eSports.  

Videogame developers are trying to incorporate eSports into the games and incentivize 
competition at the highest level. That actually is a positive change, since in the past player 
retention didn’t matter, since the biggest source of profit was individual game sales. The 
companies run tournaments, leagues and events that works both as an advertisement as well as a 
huge source of profit due to sponsorships. 

The growth of eSports is tremendous, going from a small niche of people and growing 
into a big and diverse audience! People of all ages enjoy eSports, and it shows. Larger groups 
join the gaming environment, as the games become more accessible to the mainstream viewers. 
A good example for the Ukrainian market would be the game “World of Tanks”, which is very 
popular with adults of the age 30 and up. The local eSports events look more like a traditional 
sporting event, which reduces the divide between the two.  

Financial reports confirm the success of the videogame industry. The eSports makes it 
grow even further, solidifying the importance of player retention. The technological progress 
makes the industry more accessible to the average person, as well as allowing for better and 
faster online competition.  
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The traditional sports, despite all differences, are very similar culturally and socially to 
the eSports, as competitiveness and social characteristics could be easily found in both. That 
makes eSports more appealing to the mainstream viewer, further solidifying the marketability 
of it.  

Conclusion. eSports are definitely here to stay and will eventually become the 
cornerstone of human culture. As more people get familiar with the concept, it is probable that 
eSports would be both more popular and profitable than traditional sports. 
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THE COMPARATIVE ANALYSIS OF CONSTRUCTION VARIANTS OF THE 

ENTERPRISE INFORMATION INFRASTRUCTURE  
 

 Abstract. Possible construction variants of the enterprise information infrastructure 
are considered in this work. Their advantages and disadvantages are analyzed. Criteria for 
assessing the effectiveness of the information infrastructure use are proposed. 

 
Information infrastructure is a system of organizational structures that ensure the 

functioning and development of information space and means of information interaction 
The information network can be organized of the enterprise in the following ways [1]: 
1. Wired technologies. 
2. Wireless technologies.  
In order to choose the right technology more properly, it was decided to make a 

comparative table of the advantages and disadvantages of wired and wireless technologies [2, 
4]. A comparison of the advantages and disadvantages of the two technologies is given in 
Figure 1. 

The development of enterprises leads to an increase in the amount of information, which 
in turn leads to the need to create an effective information infrastructure. Where an important 
factor of building such an infrastructure is new technologies which are based on research and 
customer requirements with the expectation of minimizing costs and increasing profit [3, 5]. 
This is achieved by solving some problems, namely: 

- the choice of more reliable network equipment in the design; 
- simplification of the information infrastructure of the network; 
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- choosing the most reliable end equipment; 
- facilitation of operating modes; 
- testing of equipment and end equipment; 
- Creation of controllable and renewable systems; 
- structuring and unification of equipment and end equipment; 
-  Implementation of preventive measures; 
- staff training. 
Thus, when designing an information infrastructure the main criteria are the efficiency 

of the network performance and reliability. Taking into account the main criteria, the 
description of the object and the requirements of the customer, one or another way of building a 
network is selected by the expert assessment method. 

Conclusion. The options for organizing a network are investigated and the tasks of 
choosing the optimal design solution for building a network are formalized, based on the 
analysis and requirement of the customer with the expectation of minimizing costs and 
increasing profits. 

 

 
Figure 1 - Comparative analysis of wired and wireless technologies. 
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ДИНАМІЧНОЇ КОМПЕНСАЦІЇ ДИСПЕРСІЇ  

ОПТИЧНИХ СИГНАЛІВ 
 
Анотація. В роботі проведено детальний аналіз методів компенсації основних 

видів дисперсії оптичних сигналів: хроматичної та поляризаційної модової. Особливу 
увагу зосереджено на порівнянні існуючих методів динамічної компенсації. 

 
На сьогодні відомо достатньо значну кількість методів компенсації дисперсії 

оптичних сигналів, що застосовуються у волоконно-оптичних системах передавання 
(ВОСП), але відсутня їх чітка класифікація. 

У першу чергу всі відомі методи компенсації дисперсії можна розділити на дві 
великі групи в залежності від області застосування: оптичні (компенсація в оптичній 
формі сигналу) та електричні (компенсація в електричній формі сигналу). При чому, 
оптичні методи, як правило, є широкосмуговими, а електричні – вузькосмуговими. 
Широкосмугові методи забезпечують компенсацію в деякому діапазоні довжин хвиль. 
Вузькосмугові методи обмежені лише одним оптичним каналом, і компенсація 
здійснюється тільки для однієї оптичної несучої [1, 2]. 

За реалізацією управління методи компенсації дисперсії ділять на методи з 
фіксованою (без можливості регулювання величини) компенсацією, з компенсацією, що 
регулюється, та з адаптивною компенсацією. При фіксованій компенсації фазові 
спектральні характеристики пристроїв, що використовуються, не регулюються і 
компенсується лише дисперсія заданої величини. Якщо ж параметри фазових 
характеристик компенсаторів можна регулювати за величиною і довжиною хвилі, то 
такий метод буде відноситись до методу з компенсацією, що регулюється. При 
адаптивній компенсації обов’язково використовується зворотній зв'язок, який необхідний 
для формування (на основі результатів вимірювання величини дисперсії в лінії) сигналів 
управління компенсатором [2, 3]. 

Методи компенсації дисперсії можна розділити на методи компенсації на стороні 
передавача та методи компенсації на стороні приймача, методи компенсації на стадії 
проектування ВОСП та методи компенсації на діючій ВОСП [2]. 

Таким чином, така класифікація методів компенсації поляризаційної модової 
дисперсії допомагає пояснити принцип роботи і визначити область застосування того чи 
іншого методу компенсації або компенсатора. 

Мінімізувати поляризаційну модову дисперсію в процесі будівництва волоконно-
оптичної лінії передавання (ВОЛП) можливо шляхом розміщення по всій довжині лінії 
будівельних довжин волоконно-оптичного кабелю (ВОК) з оптимальним укладанням 
оптичних волокон (ОВ) в них зі співвідношенням 7,77p R , коли величина дисперсії 
набуває мінімального значення або дорівнює нулю, де p  – крок укладання оптичних 
модулів з ОВ у ВОК за спіральною лінією радіуса R . При цьому забезпечуватимуться і 
мінімальні міжсимвольні спотворення, оскільки за такого співвідношення p R  
швидкості поширення звичайної і незвичайної основних хвиль однакові [2, 4]. 
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Такий спосіб компенсації є досить ефективним, але потребує виготовлення 
волоконно-оптичних кабелів на замовлення, що збільшує загальну вартість ВОЛП. 

Електричні методи компенсації дисперсії, як поляризаційної модової, так і 
хроматичної, діляться на дві групи: методи компенсації на стороні передавача та методи 
компенсації на стороні приймача [3, 4]. 

Існує два основних електричних способи боротьби з дисперсією імпульсів сигналу 
на стороні передавача: 

– використання форматів модуляції, стійких до впливу дисперсії, що дозволяє 
збільшити протяжність лінії зв’язку без використання додаткових компенсаторів 
дисперсії; 

– штучне попереднє спотворення форми імпульсів сигналу, що передається, таким 
чином, щоб на стороні приймача внесені штучно спотворення і дисперсія, які виникають 
в ОВ при поширенні по ньому оптичного сигналу, взаємно компенсувалися. 

Використання форматів модуляції, стійких до впливу дисперсії є одним із 
найбільш ефективних електричних способів боротьби з дисперсією і нелінійними 
ефектами у ВОЛП. 
Електричні методи компенсації дисперсії дозволяють значно знизити вартість систем 
передавання, а також вони дають можливість підвищити гнучкість ВОЛЗ завдяки своїй 
адаптивності. 

Розвиток елементної бази дозволив реалізувати адаптивні схеми електричної 
компенсації дисперсії на швидкостях до 10 ГБіт/с. Компенсатори будуються на відомих 
принципах лінійної і нелінійної фазової корекції. Вони відрізняються економічністю і 
простотою реалізації і легко можуть бути вбудовані у схему мультиплексора. Разом з тим 
такі компенсатори не є універсальними. Для кожного типу мультиплексора потрібна своя 
схема електричної компенсації. Зі збільшенням числа оптичних каналів системи сумарні 
затрати на реалізацію даного способу також суттєво збільшуються. 

Класифікація оптичних компенсаторів дисперсії може бути виконана за рівнями 
складності на основі кількості елементів або параметрів схеми, що керуються 
алгоритмом управління. Таким чином, даним параметром можна оцінювати, як 
ефективність компенсатора, так і його вартість [5]. Але такі методи компенсації не 
гарантують повної компенсації дисперсії, а лише дозволяють знизити її вплив на 
оптичний сигнал і лише в комбінації з електричними методами вони дають кращі 
результати по компенсації поляризаційної модової дисперсії. 

При ідеальному узгодженні довжин і параметрів ОВ розглянуті вище як 
електричні, так і оптичні методи з фіксованою компенсацією дисперсії можуть 
забезпечити високий ступінь компенсації дисперсії і міжсимвольної інтерференції. Але 
на практиці це неможливо через неоднаковість значень довжин і параметрів ОВ в 
будівельних довжинах ВОК, яка має місце при виготовленні волокон і при прокладанні 
оптичного кабелю [3, 5]. Заводи, які виготовляють ОВ, періодично переходять на випуск 
нової продукції – оптичних волокон з новими покращеними властивостями. Ця проблема 
ще більше ускладнюється при переході до більшої швидкості передавання. Перехід на 
наступний рівень STM (збільшення швидкості передавання в чотири рази) підвищує 
допустиме порогове значення залишкової дисперсії на регенераційній ділянці (РД) в 16 
разів. Ще одна група факторів, які збільшують необхідність у періодичному 
налаштуванні величини компенсації дисперсії, обумовлена зміною з часом параметрів 
елементів лінійного тракту ВОЛП. Динамічна компенсація дисперсії стає особливо 
важливою в високошвидкісних системах передавання, лінійний тракт яких побудований з 
використанням підвісного кабелю. Кабелі таких систем можуть підвішуватися на лініях 
електропередач, лініях контактної мережі залізничної дороги або просто на опорах. У 
таких системах діапазон коливань температур може досягати 100° С [2]. 

Типовий адаптивний компенсатор дисперсії включає у себе модуль компенсації, 
яким можна керувати, модуль вимірювання і модуль керування. Відомо багато варіантів 
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схем побудови модуля вимірювання, що базуються на оцінці різних параметрів сигналу. 
Загальний принцип роботи оптичного компенсатора поляризаційної модової 

дисперсії (ПМД) з динамічною адаптивною компенсацією показано на прикладі схеми 
рис. 1. 

Принцип такого компенсатора ПМД полягає в наступному: сигнал, спотворений 
поляризаційною модовою дисперсією, потрапляє на поляризаційний контролер 1, в 
якому узгоджуються положення поляризацій сигналу, що приходять з волокна, з 
положенням поляризацій на вході розщеплювача 2, який розділяє оптичний сигнал на дві 
окремі поляризації. Причому, ПК регулюється таким чином, що поляризація з 
повільнішою швидкістю поширення потрапляє в лінію, яка являє собою 
однополяризаційне оптичне волокно 3 певної довжини, а поляризація з більшою 
швидкістю поширення потрапляє в лінію, де розташована лінія затримки (фіксованого 
значення або з регулюванням величини затримки). Потім поляризації з обох ліній, 
вирівняні в часі, об’єднуються в суматорі 5. Для забезпечення динамічної компенсації 
ПМД у схемі присутні наступні компоненти: монітор (М) 6, який слідкує за якістю 
сигналу і механізм управління (МУ) 7 для зміни величини компенсації [5]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема типового оптичного адаптивного компенсатора ПМД 
 
Як лінії затримки в таких компенсаторах можуть використовуватися брегівські 

решітки, виконані на фоточутливому волокні з сильним подвійним променезаломленням. 
Такі компенсатори дисперсії останнім часом привертають до себе все більшу увагу 
своїми великими потенційними можливостями [5, 6]. Волоконна брегівська решітка FBG 
(Fiber Bragg Grating) – це оптичний елемент, що базується на періодичній зміні показника 
заломлення осердя або оптичної оболонки волокна. Вона може бути виконана на 
оптичному волокні з сильним подвійним променезаломленням, тобто в якому має місце 
велика різниця між показниками заломлення для звичайної і незвичайної хвиль. Принцип 
роботи решітки базується на тому, що компоненти сигналу з різними довжинами хвиль 
відбиваються від різних ділянок решітки і, таким чином, проходять різний шлях. Завдяки 
цій різниці між показниками заломлення відбиття від такої решітки для різних довжин 
хвиль буде відбуватися в різному місці для звичайної і незвичайної поляризацій.  

Перевагами такого пристрою компенсації є можливість регулювання величини 
компенсації, можливість використання з оптичним волокном будь-якого типу і 
компактність. До недоліків компенсатора дисперсії на основі брегівської решітки 
відносяться: 

– решітки виготовляються фотоспособом з фоточутливих (GeO2) матеріалів, тому 
з часом під дією світлових сигналів відбувається руйнування решітки; 

– для нормального функціонування пристрою необхідна стабілізація температури, 
що збільшує його вартість. 

Як лінії затримки в компенсаторах дисперсії з адаптивною компенсацією може 
бути використана мікросхема на основі кристалу ніобіта літію LiNbO3. Такий кристал є 
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одноосним, тобто для світлових хвиль, що поширюються вздовж напрямку оптичної осі 
кристала, він має показник заломлення, який не залежить від поляризації і при цьому 
відсутнє подвійне променезаломлення. Якщо вздовж оптичної осі такого кристалу буде 
діяти електричне поле, то в залежності від прикладеної напруги буде змінюватися 
величина подвійного променезаломлення [3]. Перевагами компенсатора з такою лінією 
затримки є можливість зміни величини компенсації, а недоліками – складність 
виготовлення і значна вартість. 

Висновки. Результати аналізу методів компенсації дисперсії оптичних сигналів 
дозволили установити що: 

– кожен із існуючих методів компенсації дисперсії як електричних, так і оптичних 
має свої переваги та недоліки;  

– до недоліків електричних компенсаторів відносяться: залежність від швидкості 
та формату передавання інформації, величина компенсації порівняно з оптичними 
методами, компенсація дисперсії обмежена лише одним оптичним каналом;  

– до недоліків оптичних компенсаторів відносяться: вартість та складність 
виготовлення; 

– питання розробки оптимального методу компенсації дисперсії, а також 
компенсатора на його основі, в якому були б відсутні недоліки всіх існуючих методів 
досі залишається відкритим. 
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Анотація. Розглянуто методи організації центру обробки даних. Проаналізовано 

динаміку розвитку методів дата-центрів та розглянуті рекомендації щодо визначення 
найкращого метода з урахуванням вимог. 
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Дата-центр (від англ. Data center), або центр (зберігання і) обробки даних (ЦОД / 
ЦХОД) - це спеціалізоване будівлю для розміщення (хостингу) серверного та мережевого 
обладнання та підключення абонентів до каналів мережі Інтернет. 

Дата-центр виконує функції обробки, зберігання і розповсюдження інформації, як 
правило, в інтересах корпоративних клієнтів - він орієнтований на вирішення бізнес-
завдань шляхом надання інформаційних послуг. Консолідація обчислювальних ресурсів і 
засобів зберігання даних в ЦОД дозволяє скоротити сукупну вартість володіння IT-
інфраструктурою за рахунок можливості ефективного використання технічних засобів, 
наприклад, перерозподілу навантажень, а також за рахунок скорочення витрат на 
адміністрування. 

Дата-центри зазвичай розташовані в межах або в безпосередній близькості від 
вузла зв'язку або точки присутності якого-небудь одного або декількох операторів 
зв'язку. Основним критерієм оцінки якості роботи будь-якого дата-центру є час 
доступності сервера (аптайм). 

Історія розвитку дата-центрів починається з величезних комп'ютерних кімнат 
часів зародження комп'ютерної індустрії. Тоді комп'ютерні системи були складніше в 
управлінні і вимагали забезпечення особливих умов для роботи. Так як вони займали 
багато місця і вимагали безлічі проводів для підключення різних компонентів, в 
комп'ютерних кімнатах стали застосовувати стандартні серверні стійки, фальшполи і 
кабельні канали (прокладені по стелі або під фальшполом). Крім того, такі системи 
споживали багато енергії і потребували постійного охолодження, щоб устаткування не 
перегрівалося. Не менш важливою була безпека - обладнання досить дороге і часто 
використовувалося для військових потреб. Тому були розроблені основні конструкційні 
принципи по контролю доступу в серверні. 

У період бурхливого розвитку комп'ютерної індустрії і особливо в 1980-і 
комп'ютери починають використовувати повсюдно, не дуже піклуючись про 
експлуатаційні вимоги. Але з розвитком ІТ-галузі компанії починають приділяти все 
більше уваги контролю ІТ-ресурсів. З винаходом архітектури клієнт-сервер в 1990-і 
мікрокомп'ютери, зараз звані серверами, стали займати місця в старих серверних. 
Доступність недорогого мережевого обладнання разом з новими стандартами мережевих 
кабелів уможливили використання ієрархічного проектування, так сервери переїхали в 
окремі кімнати. Термін «дата-центр», в ті часи можна застосовувати до спеціально 
спроектованим серверним, почав набирати популярність і ставав все більш впізнаваний. 

Бум дата-центрів припадає на період 1995-2000 років. Компаніям було необхідно 
стійке і високошвидкісне з'єднання з Інтернетом і безперебійна робота обладнання, щоб 
розгортати системи і встановлювати свою присутність в мережі. Розмістити обладнання, 
здатне впоратися з вирішенням цих завдань, було справою непосильним для більшості 
невеликих компаній. Тоді і почалося будівництво окремих великих приміщень, здатних 
забезпечити бізнес всім необхідним набором рішень для розміщення комп'ютерних 
систем та їх експлуатації. Стали розвиватися нові технології для вирішення питань 
масштабу і операційних вимог таких великих систем. 

Висновки 
В наші дні проектування і будівництво дата-центрів - добре вивчена область. 

Сформовано стандарти, які встановлюють вимоги для проектування дата-центрів. 
Наприклад фахівці Telecommunications Industry Association внесли великий вклад в 
формування стандартів для дата-центрів. Але все ж залишилося ще багато невирішених 
завдань в методах роботи, а також будівництві дата-центрів, що не завдають шкоди 
навколишньому середовищу і т. д. 

Дата-центри вимагають великих витрат як на етапі будівництва, так і в процесі 
обслуговування, для підтримки роботи на належному рівні. Наприклад, дата-центр 
Amazon.com в Орегоні, площа якого дорівнює 10 800 м, оцінюється в 100 млн $. 
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ ІКТ ЗАСОБІВ НА НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС В УМОВАХ 
СТВОРЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

 

Анотація. Використання інформаційно-комунікаційних засобів дозволить 
застосувати принципово нові форми і методи навчання для поліпшення якості 
навчального процесу та системи освіти. ІКТ засоби дозволять підвищити ефективність 
самостійної роботи учнів, їх зацікавленість у навчальному процесі, забезпечити краще 
закріплення будь-яких навичок.  

 

Нова українська школа – це ключова реформа Міністерства освіти і науки. 
Головна мета – створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не 
тільки знання, як це відбувається зараз, а й вміння застосовувати їх у житті.[1] 

Застосування ІКТ засобів під час навчального процесу може забезпечити ряд 
переваг. До них можна віднести збільшення обсягу виконаних завдань, підвищення 
зацікавленості учнів у навчальному процесі, а також підвищену активність на занятті, 
значне збільшення засвоєння знань за рахунок використання мультимедіа і забезпечення 
ревізії пройденого матеріалу для отримання достовірних результатів перевірки знань 
учнів. 

Під час надходження інформації людина сприймає її за допомогою трьох видів 
сприйняття інформації. 

Класифікація за видом сприйняття інформації: 
 візуальне сприйняття; 
 аудіальне сприйняття; 
 кінестетичний вид сприйняття; 
 гібридні  засоби використовуються для забезпечення комбінованого 

сприйняття (може використовуватися одночасно кілька каналів сприйняття 
- візуальний і кінестетичний, аудіальний і візуальний) в процесі навчання. 

Людина може отримувати інформацію, одночасно використовуючи всі три канали. 
Їх роль в комунікації дуже важлива [2].  

Засвоєння інформації в пам'яті розглянемо спираючись на “конус навчання” 
Едгара Дейла [3]: 
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Рисунок 1 – “Конус навчання” Едгара Дейла 

З рисунка видно, що одночасно почуту і побачену інформацію людина сприймає і 
засвоює набагато краще (близько 50%), ніж тільки від одного з видів сприйняття 
інформації. Тому, подача матеріалу при використанні ІКТ засобів засвоюється значно 
краще, ніж при усній подачі матеріалу, що сприяє збереженню отриманої інформації. 

Для оцінки ефективності застосування ІКТ засобів в роботі використовуються 
наступні формули: 

                                       ефе
необ

оч
ікт K

R

R
Eff .   ,                                              (1) 

де Rоч  очікуваний результат; 
Rнеоб  необхідний результат; 
Ке.еф  коефіцієнт економічної ефективності. 
Коефіцієнт ефективності застосування ІКТ: 

Кеф = 
б

ікт

К

К
,                                                            (2) 

де Кікт  середня оцінка з використанням ІКТ; 
Кб  середня оцінка без використання ІКТ. 

Коефіцієнт ефективності за часом: 

Кеф.ч = 
б

ікт

Т

Т
,                                                              (3) 

де Тікт  час на вивчення теми з ІКТ; 
Тб  час на вивчення теми без ІКТ. 

Для оцінки ефективності застосування ІКТ в навчальному процесі було проведено 
дослідження. В якості засобів ІКТ використовувалась інтерактивна дошка, проектор та 
акустична система. Аналіз ефективності ІКТ проводився у класі з  10 учнів протягом 5 
тижнів. Клас було поділено на дві групи –  першій групі  проводилися заняття без 
використання ІКТ засобів, а в другій   з їх використанням. На початку дослідження було 
виведено середню оцінку кожного учня за попередні 5 тижнів. Середні оцінки учнів двох 
груп до початку спостереження наведено на рис. 2 

Далі було розпочато навчальній процес у групах. Результати оцінювання знань 
учнів двох груп в період спостереження наведені у таблицях на рис 3.  
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Рисунок 2 – Поточні оцінки двох груп 

 
1 тиж. 2 тиж. 3 тиж. 4 тиж. 5 тиж.

1 
учень

2 
учень

3 
учень

4 
учень

5 
учень

1 тиж. 2 тиж. 3 тиж. 4 тиж. 5 тиж.
1 

учень

2 
учень

3 
учень

4 
учень

5 
учень

з використаннямбез використання

3 4 4 5 5

4 4 5 5 5

5 5 5 5 5

3 3 3 4 4

4 4 4 5 5

3 3 4 4 3

4 4 4 4 4

5 4 5 5 4

3 3 3 3 3

4 4 4 4 4

 
 

Рисунок 3 – Матриці успішності учнів в період дослідження 
 
Для визначення ефективності застосування ІКТ засобів скористуємося наведеними 

вище формулами. За результатами розрахунку (рис. 3) отримали, що застосування ІКТ 
засобів протягом 5 тижнів дозволило збільшити рівень успішності учні на 10 %  
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 Отже, спираючись на дані дослідження, які отримані на основі спостережень та 
оцінки знань учнів класу, можна зробити висновок, що використання ІКТ засобів 
позитивно впливає на навчальний процес, в результаті чого поліпшується успішність 
учнів. 
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освіті” Едгара Дейла до моделі “Воронки знань” і гнучких методологій управління 
проектами в освіті / Д.В. Лук’янов, В.Д. Гогунський, О.Є. Колесніков // Інформаційні 
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АУДИТ ЯК ОСНОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ОЦІНКТ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

 
Анотація. У роботі аналізуються особливості процесу аудиту системи 

інформаційної безпеки. Досліджено структуру процесу аудиту, вказано які дії 
виконуються на кожному з етапів. Визначено, що аудит є основним інструментом 
оцінки ефективності системи інформаційної безпеки. 

 
Інформація та інформаційні технології зайняли ведучі позиції у повсякденному 

житті людства. Широке використання інформації та інформаційних технологій  потребує 
наявності актуальних те ефективних систем захисту. Сьогодні, чітко прослідковуються 
тенденція динамічного та швидкого розвитку технологій, це означає, що любий об’єкт з 
часом змінюється і це стосується також і систем захисту. Постійно з’являються нові 
загрози інформаційній безпеці,  для того щоб система безпеки була здатна протидіяти 
ним потрібно постійно моніторинг її можливостей. Відповідно до рекомендацій 
стандартів [1-3] ефективним інструментом об’єктивної оцінки ефективності системи 
захисту є аудит. 

Чіткого визначання аудиту інформаційної безпеки (АІБ) немає, але можна сказати, 
що АІБ – це збір та аналіз даних для здійснення якісної або кількісної оцінки 
ефективності системи інформаційної безпеки (СІБ) [4]. АІБ вирішує наступні задачі [5]:  

 оцінка ефективності СІБ (включаючи перевірку відповідності політиці і цілям 
СІБ);  

 оцінити ефективність механізмів захисту, щоб підтвердити відповідність 
вимогам безпеки;  

 надати можливість керівництву встановити, чи є діяльність щодо безпеки, яку 
доручено персоналу або впроваджено за допомогою інформаційних технологій, 
очікувано продуктивною;  

 перегляд оцінки ризиків, а також перегляд залишкових ризики та прийнятих 
рівні ризиків. 

Виходячи із зазначених задач, АІБ можна поділити на  наступні види:  
1. Аудит оцінки відповідності СІБ вимогам стандартів; 
2. Аудит механізмів безпеки на базі яких створено СІБ; 
3. Аудит політики безпеки та ризиків; 
4. Комплексний аудит – включає усі інші види аудиту. 
Процедура аудиту  складається з чотирьох етапів (за потреби деякі етапи можна 

розділяти на декілька послідовних етапів): формування та узгодження програми аудиту, 
збір даних, аналіз зібраних даних, оцінка ефективності СІБ та формування рекомендацій 
щодо її вдосконалення.   

На першому етапі визначається: 
 склад робочої групу аудиту;  
  список і місце розташування об’єктів, що підлягають аудиту;  
 перелік ресурсів, які розглядаються в якості об’єктів захисту (інформаційні, 

програмні, фізичні ресурси і т. д.);  
 модель загроз інформаційній безпеці, на основі якої проводиться аудит;  
 категорії користувачів, які розглядаються в якості потенційних порушників;  
 порядок і час проведення інструментального обстеження СІБ. 
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Робоча група збирає дані, аналізує данні, потім здійснюється їх оцінка. Оцінка 
даних здійснюється відповідно до моделі загроз, в якості шкали оцінювання 
використовують шкали градацій імовірності виникнення загрози та шкали оцінки 
наслідків для конфіденційності, цілісності та доступності  (табл. 1 -4) 

Таблиця 1 – Оцінка ймовірності реалізації загроз 
Ймовірність 

загрози 
Опис Оцінка 

ймовірності 
Дуже низька Виникнення інциденту практично неможливо  0 -0,001 

Низька Виникнення інциденту малоймовірне 1 раз на 1 рік)  0,002-0,01 
Середня Виникнення інциденту ймовірне до 1 разу на 3 місяці  0,01-0,5 
Висока Виникнення інциденту ймовірне до 1 разу на тиждень  0,5-0,95 

Дуже висока  Виникнення інциденту ймовірне до 1 разу на добу  0,95 -1 
Таблиця 2 – Оцінка наслідків реалізації загрози: вплив на цілісність  

Оцінка рівня 
наслідків 

Опис 

Незначний Практично не призводить до наслідків з фінансовими втратами  
Помірний Призводить до незначних фінансових втрат та має незначний вплив на 

репутацію  
Середній Призводить до значних фінансових та репутаційних  втрат  
Значний Призводить до великих фінансових втрат, має значний вплив на 

репутацію і може призвести до зупинки роботи бізнес-процесу  
Критичний Призводить до зупинки групи бізнес-процесів, великих фінансових та 

репутаційних втрат, порушує законодавство України  
Таблиця 3 – Оцінка наслідків реалізації загрози:вплив на конфіденційність 

Оцінка рівня 
наслідків 

Опис 

Незначний Практично не призводить до розкриття конфіденційної інформації  
Помірний Призводить до розкриття окремих документів, які відносяться до 

“комерційної таємниці”, персональних даних і не призводить до 
фінансових втрат  

Середній Призводить до розкриття окремих документів, які відносяться до 
“комерційної таємниці”, персональних даних і призводить до 
незначних фінансових втрат  

Значний Призводить до розкриття документів, які відносяться до “комерційної 
таємниці”, персональних даних і до значних фінансових та 
репутаційних втрат, може призвести до зупинки роботи бізнес-процесу 

Критичний Призводить до зупинки бізнес-процесів і порушує законодавство 
України  

Таблиця 4 – Оцінка наслідків реалізації загрози: вплив на доступність  
Оцінка рівня 

наслідків 
Опис 

Незначний Практично не впливає на доступність  
Помірний Вплив на доступність незначний (не більше 1/10 від максимально 

допустимого часу простою для цього бізнес-процесу)  
Середній Вплив на доступність середній (не більше 50% від максимально 

допустимого часу простою для цього бізнес-процесу)  

Значний Вплив на доступність значний (до максимально допустимого часу 
простою для цього бізнес-процесу)  

Критичний Призводить до зупинки бізнес-процесу на тривалий час, який 
перевищує максимально допустимий час простою)  
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Оцінка ефективності системи здійснюється на базі методики експертного 
оцінювання. На останньому етапі робоча група формує рекомендації щодо 
вдосконалення СІБ та які рекомендації можуть включати в себе різні типи дій, 
спрямованих на мінімізацію виявлених ризиків (табл. 5). 

 
Таблиця 5  – Рекомендації з вдосконалення СІБ 

Виявлена загрози 
Рівень можливих 

наслідків 
Локація 

Рекомендовані 
дії/механізми щодо 

усунення 
Загроза 1 – неконт-
рольоване перемі-
щення в середині 
приміщень компанії 

Середній Система контролю 
доступу на 
підприємство 

Впровадити систему 
відеоспостереження 

… … … … 
Загроза N – слабкі 
паролі 

Високий Система 
ідентифікації 

Впровадити систему 
біометричної 
ідентифікації  

   
Висновок. АІБ – основний інструмент отримання адекватної оцінки ефективності 

системи інформаційної безпеки. Результати АІБ надають можливість своєчасно 
модернізувати СІБ та запобігти значним як фінансовим так і репутаційним втратам. 
Процедуру аудити потрібно проводити на регулярній основі з циклічністю не рідше 
одного разу на рік. 
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НЕЙРОМЕРЕЖЕВА СИСТЕМА БИНАРИЗАЦІЇ ЗОБРАЖЕНЬ 
 

Анотація. Розглядаються результати магістерської роботи з дослідження 
можливості застосування нейронних мереж в системах бинаризації, зображень. 
Пропонується метод, який поєднує нейронної мережі Кохонена з методом локальної 
бинаризації Сінґха. 

 



 

  423

Процес бинаризації - це переклад кольорового (або в градаціях сірого) зображення 
в двокольорове чорно-біле. Головним параметром такого перетворення є поріг t - 
значення, з яким порівнюється яскравість кожного пікселя. За результатами порівняння, 
пікселю присвоюється значення 0 або 1. Існують різні методи бинаризації, які можна 
умовно розділити на дві групи - глобальні та локальні. У першому випадку величина 
порога залишається незмінною протягом усього процесу бинаризації. У другому 
зображення розбивається на області, в кожній з яких обчислюється локальний поріг. 

Головна мета бинаризації, це радикальне зменшення кількості інформації, з якою 
доводиться працювати. Просто кажучи, вдала бинаризація сильно спрощує подальшу 
роботу з зображенням. З іншого боку, невдачі в процесі бинаризації можуть привести до 
спотворень, таким, як розриви в лініях, втрата значущих деталей, порушення цілісності 
об'єктів, поява шуму і непередбачуване спотворення символів через неоднорідностей 
фону. Різні методи бинаризації мають свої слабкі місця: так, наприклад, метод Оцу може 
призводити до втрати дрібних деталей і "злипання" довколишніх символів, а метод 
Ніблек грішить появою помилкових об'єктів в разі неоднорідностей фону з низькою 
контрастністю. Звідси випливає, що кожен метод повинен бути застосований в своїй 
області. 

Метод бинаризації передбачає поєднання нейронної мережі Кохонена з методом 
локальної бинаризації, яким був вибраний метод Сінґха. Процес бінаризації складається з 
трьох основних етапів: 

1. Редукція кольорів зображення за допомогою мережі Кохонена[1]. 
2. Представлення зображення за допомогою рівнів яскравості (відтінків сірого). 
3. Блокова бинаризація зображення на основі методу Сінґха. 
Метод розглядає вхідне зображення як кольорове. Кольорове зображення 

представляє собою сіткуn×mпікселів, де кожний піксель – це точка кольорового RGB-
простору (RGBcolorspace). RGB-простір – це трьох вимірний векторний простір, у якому 
кожний піксель (x, y) визначається впорядкованою трійкою червоної, зеленої та синьої 
координати: (r(x, y), g(x, y), b(x, y)). Таким чином, загальна функція зображення 
представляє собою наступне відношення: 

 
Кожнийпервиннийкольоровийкомпонент (червоний, зелений чи синій) 

представляє інтенсивність, яка варіюється лінійно від нуля до максимального 
значенняCmax. Наш метод використовує значенняCmax = 1.0. 

Редукція кольорів зображення відбувається за допомогою мережі Кохонена, 

структура якої зображена на рисунку 1.  Дана мережа містить 3 вхідних та  вихідних 
нейронів. Три вхідні нейрони призначені для вхідної піксельної інформації у форматі 
RGB. Кожний нейрон вихідного шару представляє один клас, який асоціюється з вхідним 
RGB-пікселем. Кількість нейронів конкуруючого шару відповідає кількості 
репрезентативних кольорів, які повинна виділити мережа. 

Мережа Кохонена навчається з використанням схеми, яка описана вище (підпункт 
«Мережі Кохонена»). По закінченні навчання репрезентативні RGB-значення, які 
виокремила мережа, отримуються наступним чином: 

 
За допомогою навченої мережі кожний піксель вхідного зображення отримує свій 

кластер та новий колір, який йому відповідає. Іншими словами, відбувається редукція 
кольорів вхідного зображення. 
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Рисунок 1 –Результат застосування нейромережевоїбинаризація зображення 

 
Редуковане зображення перетворюється на зображення у відтінках сірого (рівнях 

яскравості) за допомогою наступної формули [6]: 

 
Отримане зображення розбивається на блоки розміром w×w. Граничні блоки, які 

виходять за межі зображення, зменшуються до потрібного розміру.Для кожного блоку 
виділяється палітра відтінків сірого (яскравості), що його складають. Використовуючи її, 
здійснюється блокова бінаризація на основі методу Сінґха з використанням наступних 
формул: 

 
 

де mblock – середнє значення палітри яскравості для поточного блока. 
 Результат бінаризації на основі нейронних мереж Кохонена наведено на 

рисунку 1. 
Висновок. За результатами магістерської роботи запропоновано та реалізовано 

метод бинаризації кольорових зображень, який поєднує нейронні мережі Кохонена з 
методом локальної бинаризації Сінґха. 
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Анотація. Розглядаються проблеми у сферах AR та VR, в яких активно 

використовуються люди, як основний метод взаємодії. Мета даної роботи полягає в 
дослідженні існуючих варіантів програмного забезпечення  для зчитування людського 
тіла у просторі та покращенні їх, використовуючи сучасні технології в області Big 
Data, Machine Learning, AI. Виділено існуючі недоліки в інструментах від передових 
розробників апаратного та програмного забезпечення, та запропоновано один із 
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варіантів вирішення актуальних для користувачів та бізнесу проблему шляхом 
створення системи, що відповідає сучасним вимогам у сфері інтерактивних розваг. 
 На останній презентації американської корпорації Apple було представлено нову 
платформу ARCore 3 для розробки застосунків у доповненій реальності. Важливою 
функцією стала можливість інтерпретувати рухи людини в реальному просторі, як набір 
Joint-iв в тривимірній  сцені на смартфоні. До цього часу схожі технології мали Nintendo 
Wii (в силу того, що в 2004 році не було можливості у 30 fps зчитувати рухи людини, 
основою став інтерактивний пульт, але принцип був той самий), Microsoft Kinnect [1] та 
Intel Real Sense. Загальний принцип був збудований навколо інфрачервоних камер та 
використання карти висот для інтерпретації цифрового потоку, як руху частин скелету на 
сцені [2]. 
 В даній роботі спершу були розглянуті основні проблеми, які мали камери, що 
застосовуються безпосередньо для отримання інформації щодо рухів людини. [3] 
Виділимо основні з них. Перша проблема - постійне дрижання скелету.[4] Дана проблема 
актуальна і до ARCore, хоча вийшов він набагато пізніше. Друга важлива проблема білий 
та чорний колір, особливо це стосувалося людей негроїдної раси. Темне забарвлення 
шкіри, особливо з темним одягом мішкуватим (характерно для арабських країн) 
призводило до багатьох помилок. Третя проблема, перегрів самого пристрою та 
затратність ресурсів на аналіз цифрового потоку.[5] Четверта - система жестів - через 
безсистемне дрижання скелету, це призводило до катастрофічних наслідків, люди 
десятки разів не могли виконати базові жести і втрачали інтерес до продукту. 
 Одним із найпростіших варіантів для вирішення низки проблем була система 
CAVE [7], автор якої мав можливість допрацьовувати систему і покращувати її роботу. 
Основний принцип системи передбачав використання не одного пристрою, а цілих 
чотирьох, які синхронізуються та передають дані через   мережу. Для першої ітерації 
було вибрано наївний класифікатор Баєса [6].  Проте він не дав бажанного результату,  
більш того включаючи різні варіанти жестів, та площу кімнати для інтерактивної розваги 
проблема калібрування стала занадто трудоємкою, саме тому одним із найбільш 
ефективних варіантів розв'язку даних питань стало використання машинного навчання та 
Big Data.  

Методи машинного навчання дозволили частково усунути проблеми, які не було 
можливо закрити стандартними екстра- та інтроплятивними алгоритмами. Технології Big 
Data та Machine Learning допомогли вирішити проблему характерну для руху людини. На 
відміну від статичних класифікаторів, динамічна вибірка, з корекцією на специфіку 
скелету дозволила вирішити багато проблем, а особливо ті, що зв’язані з 
антропометрією. Так, наприклад, коли маленькі діти роблять рухи в них це виходить не 
так як у дорослих. Така аномальна поведінка кісток ламала класифікатор. Варіант 
вирішення цієї проблеми “в лоб” шляхом додаванням десятків жестів вручну дуже 
клопіткий, тому простіше було навчити систему на стрибках і розмічених вручну даних, 
що й дало необхідний ефект при розпізнанні. Також даний підхід компонування 
машинного навчання та Big Data виявився дуже актуальним при опрацюванні рухів 
людей, що мають фізичні особливості, які змінюють їх базові рухи. Нейронна мережа 
аналізувала дані вхідного потоку кісток і інтерпретувала їх на льоту, в процесі 
навчаючись на аудиторії і покращуючи базову вибірку.  
 Важливість подібних методів оптимізації алгоритмів з точки зору бізнесу є 
можливістю використання більш природних методів введення даних в комп’ютер, що 
зумовлює спрощення процесу діалогу людини та машини. Відсутність прогресу в цій 
ніші розробки уже багато років і збільшення попиту на браслети, що відстежують рух 
кінцівки у просторі лише підтверджують інтерес людей до даного типу взаємодії з 
машиною, з іншого боку висока складність розробки подібних пристроїв та технології.  
Але прогресс не стоїть на місці і реліз нових версій ПО для мобільних пристроїв, та 



 

  426

створення окремих ядер для AI, Machine Learning, Big Data, лише показує важливість цієї 
ніші для бізнесу. 

Тому, метою даного дослідження є пошук таких методів оптимізації алгоритмів 
розпізнавання рухів людини, які зменшать витрати для розробки інтерактивних розваг, та 
знизять період розробки, дозволяючи їм бути рентабельними на ринках різних країн.  

Серед основних завдань роботи можна виділити наступні: покращення 
користувацького досвіду до 90-95% ефективності, з 68% для жестів та позиціонування 
тіла у просторі, зменшення ціни розробки наступних ігрових атракціонів, спрощення 
підтримки існуючого програмного та апаратного забезпечення, та ціни комплекту для 
розгорнення програмного забезпечення у 5 разів, відносно початкової. 

Висновок. Для вирішення поставлених задач використано комплексний підхід 
поєднання методів AI, Machine Learning, Big Data, які дозволили використовуючи стек 
технологій Microsoft Kinect, Unity, Node.JS розробити конкурентно спроможне 
програмне рішення FunLight, що гідно представляє Україну на міжнародних форумах у 
сфері електронних розваг, як то CES у місті Лас Вегас, США[8]. 
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АНАЛІЗ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБ’ЄКТІВ  
В ОХОРОННИХ СИСТЕМАХ 

 
Анотація. Розглядається аналіз програмного модулю з використанням методів 

розпізнавання об’єктів за допомогою відкритої бібліотеки комп’ютерного зору та 
машинного навчання OpenCV v4 з метою використання в охоронних системах. 
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 На базі академії зв’язку ім. О. С. Попова створюється сучасна лабораторія для 
вивчення інформаційних, телекомунікаційних технологій з використанням технологій 
для автоматизації робітничих процесів. Лабораторія знайомить студентів з екземплярами 
сучасного обладнання, дає змогу власноруч сконструювати робота, роздрукувати модель 
на 3D принтері. Є можливість паяти, випилювати, створювати моделі для 3D друку, 
розвинути навички технічної творчості. 
 Автоматизація рутинних дій залишає більше часу для творчості. Моє завдання – 
використовуючи відкриту бібліотеку комп’ютерного зору та машинного навчання OpenCV 
v4 розробити програмний модуль для розумної лабораторії, що буде розпізнавати 
співробітників і дозволить автоматизувати процес аутентифікації персоналу. 
 Як відомо, OpenCV (англ. Open Source Computer Vision Library, бібліотека 
комп'ютерного зору з відкритим кодом) – бібліотека алгоритмів комп'ютерного зору, 
обробки зображень і чисельних алгоритмів загального призначення з відкритим кодом. 
Реалізована на C/C++, вона також розробляється для Python, Java, Ruby, Matlab, Lua і 
інших мов. Може вільно використовуватися в академічних і комерційних цілях – 
поширюється на умовах ліцензії BSD. 

Я обрав саме бібліотеку OpenCV та мову програмування Python у результаті 
аналізу аналогічних продуктів (наприклад, Tensorflow, нейронні мережі та ін.) тому, що 
до бібліотеки OpenCV йде багато документації, вона більш доступна, широко описана, 
написаний з її використанням код порівняно легкий у супроводі. Внаслідок моїх 
досліджень з питань використання обраного продукту в даний час він розгортається в 
охоронній системі ІТ-лабораторії ОНАЗ ім. О. С. Попова (аудиторія 106а).  
 До результатів роботи можна віднести наступне. Обґрунтований вибір способу 
розпізнавання. А саме каскад Хаару. Каскад Хаару – спосіб виявлення об'єктів на 
зображенні, ґрунтований на машинному навчанні, ідея якого була була запропонована в 
статті Пола Віоли (Paul Viola) і Майкла Джонса (Michael Jones). У основу методу Віоли-
Джонса покладені: інтегральне представлення зображення за ознаками Хаару, побудова 
класифікатора на основі алгоритму адаптивного бустинга і спосіб комбінування 
класифікаторів в каскадну структуру. Ці ідеї дозволяють здійснювати пошук об'єкту в 
режимі реального часу. 
 Навчений каскад Хаару, приймаючи на вхід зображення, визначає, чи є на нім 
шуканий об'єкт, тобто виконує завдання класифікації, розділяючи вхідні дані на два 
класи (є шуканий об'єкт, немає шуканого об'єкту) . Цей метод в загальному вигляді 
шукає особи і риси обличчя за принципом скануючого вікна.  

Скануюче вікно – набір прямокутних областей, які проходять по зображенню і 
знаходять шуканий об'єкт (приклад можна побачити на рисунку 1).  

Каскад або детектор Хаару – це один з простих способів розпізнавання осіб і рук 
людей, номерів автомобілів, пішоходів. Основна перевага детектора Хаару - швидкість. 
Метод Віоли-Джонса є одним з кращих по співвідношенню показників ефективність 
розпізнавання/швидкість роботи. Завдяки хуткій обробці зображення, можна з легкістю 
обробляти потокове відео. Детектор Хаару використовується для розпізнавання 
більшості класів об'єктів. До них відносяться дорожні знаки, тварини, тексту на 
зображенні і так далі. Детектор Хаару реалізований у бібліотеці OpenCV. В роботі 
наведений приклад використання детектору Хаару (рис. 2). 

В роботі показано, що цей детектор має украй низьку вірогідність неправдивого 
виявлення особи. Алгоритм навіть добре працює і розпізнає риси обличчя під невеликим 
кутом, приблизно до 30 градусів. При куті нахилу більше 30 градусів відсоток виявлень 
різко падає. І це не дозволяє в стандартній реалізації виявляти повернене обличчя 
людини під довільним кутом, що значною мірою утрудняє або робить неможливим 
використання алгоритму в сучасних виробничих системах з урахуванням їх зростаючих 
потреб. 
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Рисунок 2 – Демонстрація поточних можливостей застосування 

 В роботі застосоване програмне забезпечення (рисунок 2), що здатне працювати з 
відеопотоком, що створює ip- або інша камера, у режимі реального часу відділяти 
контури обличчя від решти об’єктів. 

З рисунку бачимо, що програмне забезпечення розпізнає контур обличчя. Таким 
чином доведено, що дане програмне забезпечення на базі OpenCV може бути 
використане в охоронній системі ІТ-лабораторії ОНАЗ ім. О. С. Попова. Окрім цього 
була створена база облич, що буде поповнюватись обличчями співробітників лабораторії. 

Особливість роботи в тому, що вона має практичне значення. 
 Висновок. В роботі виконаний аналіз програмного забезпечення для 
розпізнавання об’єктів в охоронних системах. За результатами аналізу виконаний 
обґрунтований вибір програмного продукту розпізнавання об’єктів, який більш за все 
підходить для використання в охоронних системах: тому що він має відкритий код, 
легкий у вивченні, широко використовується на практиці і як наслідок докладно 
описаний в літературі, наявна велика кількість документації на іноземних мовах, 
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дозволяє відносно легко проводити масштабування, наявна можливість розробки модулів 
для розширення функціоналу застосування. Я використав мову програмування Python 
тому, що вона є дуже популярною серед науковців. Із існуючих бібліотек Python також 
дає масу інструментів для рішення задач пов’язаних з аналізом даних. Також з їх 
допомогою інженери та вчені можуть значно простіше справлятись із задачами аналізу 
зображень, тексту та візуалізувати проаналізовані дані. Серед наявних інструментів 
аналізу зображень я обрав  бібліотеку комп'ютерного зору OpenCV. На момент 
написання цієї статті розроблюване програмне забезпечення здатне у режимі реального 
часу відділяти контури обличчя від решти об’єктів. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ КОГНІТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
В ІНФОКОМУНІКАЦІЯХ 

 
Анотація. Історія та етапи розвитку когнітивних технологій. Аналіз впливу 

когнітивних технологій на сучасне життя та їх застосування. Принцип побудови 
систем з використанням когнітивних технологій.   

Когнітивні технології будуються на розумовій діяльності людини.  Вони, зазвичай, 
засновані на нейронних мережах i моделях з нечіткою логікою. При створенні 
когнітивних систем, ідеї реалізації можуть бути представлені у вигляді: отримання 
нових знань, прийняття рішень в складних ситуаціях і інтелектуальна обробка даних. 
Відношення між телекомунікаційними мережами і когнітивними системами можна 
розглядати по рiзному.  По-перше, найголовніша умова для роботи когнітивної системи 
це обмін інформацією,що забезпечують телекомунікаційні мережі.  По-друге, когнітивні 
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системи здатні значно збільшити ефективність обміну інформації в телекомунікаційних 
мережах .  Це два фактори які потребують окремої уваги. 

Історичний екскурс 
 Першими засобами комунікації були жести. Згодом, обмін інформацією 

здійснювався за допомогою мови, що сприяло накопиченню знань в суспільстві, 
створенню примітивних знарядь праці і появи деяких видів організаційної діяльності. З 
появою писемності, з’явилася можливість накопичувати знання, що на той час 
зберігалися у книгах тощо. З цим пов’язана поява навчальних закладів, і стрімкому 
розвитку рівня освіти. Друкарство - наступний рівень еволюції засобів комунікації. На 
цьому єтапі з’являлися бібліотеки і значно ріс рівень грамотності суспільства, що 
сприяло виникненню технологій. Період електрозв'язку - мабуть найважливіший, адже 
саме завдяки реалізації винаходів і технологій було можливо передавати дані на відстані 
в реальному часі. Телеграф, телефон, телебачення - все це сприяло швидкій передачі 
інформації.  Винахід комп'ютерів (як засобів обчислювальної техніки) сприяло швидкій 
автоматизації промислової і гуманітарної сфер діяльності суспільства, формування 
електронних інформаційних ресурсів та інформаційних систем. Завдяки конвергенції 
інформаційних та телекомунікаційних систем відкрилися нові можливості передачі 
інформації та послуг. 

Прогноз на майбуинє 
Дві основні мережі когнітивних систем це сенсорна (аналізатори, датчики) та 

мережа виконавчих пристроїв. Бездротові мережі датчиків і виконавчих пристроїв  
виконують функції рецепторів і акцепторів для підсистеми штучного інтелекту.  
Місцями розміщення сенсорних датчиків і виконавчих пристроїв можуть служити 
будинку з різними елементами телемеханіки і сигналізації, автомобілі, роботи, а також 
багато інші технічні і нетехнічні системи. 

Модель когнітивної інфокомунікаційної системи можна представити у вигляді 
багатошарової конструкції. Вона наведена на рис. 1. Для аналізу цієї моделі достатньо 
визначити ключові функції для п'яти підсистем які пронумеровані римськими цифрами 

 

 
  

Рисунок 1 – Модель когнитивної інфокомуникаційної системи 
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На рівні I розташовується підсистема сенсорних датчиків і виконавчих 
пристроїв..  Функції цих технічних засобів будуть відрізнятися досить істотно, але 
можна виділити одну загальну властивість: повинні формуватися повідомлення, 
перетворюватися в сигнали, передаватися на верхні рівні моделі з метою отримання 
інформації для виконання містяться в ній інструкцій. 

 На рівні II знаходиться телекомунікаційна підсистема, завдання якої збирати 
інформацію з рівня I 

Рівень III утворений інформаційної підсистемою, що складається з таких 
технічних засобів, як, наприклад, сервери, бази даних тощо.  

На рівні IV виконуються допоміжні функції для когнітивних систем задопомогою 
супер комп’ютера та дата центру. Їх основне завдання - виконання обчислювальних 
операцій з обробки інформації з метою прийняття рішень.  

Рівень V визначає підсистему когнітивних прикладних процесів на якому 
“реалізуються когнітивні технології”. Реалізовані прикладні процеси представлені 
трьома актуальними програмами: промисловий робот, когнітивна медицина, 
надзвичайна ситуація. У когнітивній інфокомунікаційній системі можна виділити кілька 
доменів: фізичний, інформаційний та когнітивний. У фізичному домені відбуваються 
енергетичні процеси і взаємодіють технічні системи в процесі перенесення інформації 
між джерелами і одержувачами. Інформаційний домен - це область, в якій знаходяться 
дані.  У когнітивному домені відбувається аналіз ситуацій і інтелектуальна діяльність, 
продуктом якої є оцінки і прийняття рішень [1]. 

Обмін інформацією в когнітивних системах 
Якщo кoгнітивні системи не пред'являють специфічниx вимoг до прoцесу oбміну 

iнформацією, відмiнних, нaприклад, від специфікованих для мережі наступного 
покоління, то нові завдання перед Операторами зв'язку не виникають.  Перехід до 
мережі наступного покоління забезпечить потреби когнітивних систем.  По всій 
видимості, ситуацію такого роду слід розглядати як виняток. Мабуть, можна назвати дві 
вимоги, які будуть ідентичні для всіх типів прикладних процесів: 

 максимальна надійність і живучість; 
 ефективність підсистеми технічної експлуатації. 

Основні вимоги яким мають відповідати телкомунікаційні мережі повинні бути 
переглянуті- це пропускна здатність транспортних ресурсів, продуктивність вузлів 
комутації, ймовірність помилок та допустиме значення цього параметру, структура 
мережі, способи управління апаратними та програмними засобами. 

Когнітивні технології в телекомунікаційних мережах 
Когнітивні технології здатні істотно змінити ряд процесів роботи 

телекомунікаційних мереж [3,4]. Можна назвати, принаймні, три ефективних напрями 
використання когнітивних технологій: 

1. Реалізація так званого "дружнього інтерфейсу" між користувачем і мережею. В 
даний час не всім потенційним абонентам телекомунікаційних мереж доступні 
інформаційні ресурси і додаткові послуги. Найчастіше, такі проблеми відчувають люди 
похилого віку та з обмеженими можливостями. Відповідні рішення можна розглядати як 
побудова когнітивної системи "персональний помічник".  

2. Організація ефективної системи технічної експлуатації, здатної не тільки 
вирішувати проблеми, але і прогнозувати їх виникнення.   

3. Розробка, впровадження та підтирмка нових послуг, які дадуть змогу швидкого 
вирішення будь-яких питань користувачів, та суспільства в цілому. 

Висновок. Когнітивні технології в інфокомунікаціях відіграють важливу роль у 
сучасному розвитку комунікації в цілому, здатні поліпшити умови та життя людини і 
мають великий запас реалізації, розвитку та удосконалення. Тому у майбутньому, 
когнітивні технології будуть застосовані майже у всіх сферах життя та діяльності, 
включаючи комунікаційну сферу в основі. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛЕЙ РОЗРАХУНКУ ДИСПЕРСІЇ В ОПТИЧНИХ 
ВОЛОКНАХ  

 
Анотація. В роботі проведено детальний аналіз математичної моделі 

розрахунку основних складових хроматичної дисперсії – матеріальної та хвилевідної. 
Показано основні причини виникнення даних видів дисперсії. Визначено максимально 
допустимі значення величини хроматичної дисперсії для різних систем передавання. 

 
При передаванні оптичних сигналів по волоконно-оптичним лініям, різні хвильові 

компоненти оптичних сигналів, як правило, поширюються з різними швидкостями через 
те, що середовище має різні показники заломлення для різних довжин хвиль. Це явище 
називається дисперсією або хроматичною дисперсією. Внаслідок дисперсії оптичний 
імпульс, який завжди має деяку скінченну ширину по довжинам хвиль, буде 
розширюватися, оскільки різні компоненти імпульсу будуть рухатися з дещо різними 
груповими швидкостями через оптичну лінію зв'язку. Таке розширення оптичних 
імпульсів, викликане дисперсією, може призвести до ситуації на стороні приймача, де 
важко відокремити сусідні імпульси один від одного під час розпізнавання. З цієї 
причини, як правило, потрібно використовувати певну компенсацію дисперсії вздовж 
оптичної лінії зв'язку та/або на стороні приймальної апаратури [1, 2]. 

Хроматична дисперсія може бути визначена як відносна групова затримка 
діапазону спектральних компонентів, поділена на діапазон довжин хвиль складових, 
відповідно до рівняння (1). Це також означає, що хроматична дисперсія – це нахил будь-
якої точки відносної кривої затримки, як показано рівнянням (2). 

CD





.                                                                  (1) 

CD





,                                                                  (2) 

де CD  – хроматична дисперсія на довжині хвилі  , пс/нм; 
  – відносна часова затримка імпульсу, пс; 
  – спектральна ширина імпульсу з центральною довжиною хвилі  , нм. 
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Хроматична дисперсія також може бути виражена як довжина волокна, 
помножена на коефіцієнт хроматичної дисперсії [3]: 

cCD CD L  ,                                                       (3) 

де CD  – хроматична дисперсія в ОВ, пс/нм; 

cCD  – коефіцієнт хроматичної дисперсії, пс/(нмꞏкм); 
L  – довжина ОВ, км. 
Хроматична дисперсія може бути розділена на дві складові, матеріальну 

дисперсію і хвилевід ну дисперсію. Матеріальна дисперсія mD  є основною причиною 

хроматичної дисперсії і виникає через залежність показника заломлення матеріалу ОВ 
від довжини хвилі оптичного випромінювання: 
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де gn  – груповий показник заломлення ОВ на частоті   або довжині хвилі  ; 
  – центральна довжина хвилі, м; 

effn  – ефективний показник заломлення ОВ на частоті   або довжині хвилі  ; 
c  – швидкість світла у вакуумі, м/с; 

mD  – коефіцієнт матеріальної дисперсії, с/(мꞏм). 
Хвилевідна дисперсія wD  обумовлена залежністю групової швидкості моди від 

довжини хвилі оптичного випромінювання, що призводить до різної швидкості 
розповсюдження складових частотного спектру. 

Змінюючи фізичну структуру ОВ в процесі його виробництва можна отримувати 
волокна з різними дисперсійними характеристиками (волокна зі зміщеною не нульовою 
дисперсією, волокна зі зміщеною нульовою дисперсією і т.д.). 

Сума матеріальної і хвилевідної дисперсій є сумарним значенням хроматичної 
дисперсії, як показано на рис. 1 [4]. 

c m wCD D D  ,                                                     (6) 

де cCD  – хроматична дисперсія на довжині хвилі  , пс/(нмꞏкм); 

mD  – матеріальна дисперсія на довжині хвилі  , пс/(нмꞏкм); 

wD  – хвилевідна дисперсія на довжині хвилі  , пс/(нмꞏкм). 

 
 

Рисунок 1 – Залежність хроматичної, матеріальної та хвилевідної дисперсій від довжини 
хвилі для стандартного оптичного волокна відповідно до рекомендації G.652 
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Так як оптичний сигнал розповсюджується в оптичному волокні, хроматична 
дисперсія спричиняє розширення імпульсів, що призводить до перекриття передніх і 
задніх фронтів сусідніх імпульсів. Таким чином з’являється міжсимвольна інтерференція 
і бітові помилки, якщо розширення імпульсу перевищує допустиме значення дисперсії 
для конкретного типу оптичного волокна.  

Також дане явище призводить до зменшення оптичної потужності в часовому 
інтервалі імпульсу, так як частина цієї потужності перетікає в сусідні часові інтервали. 
Така втрата потужності обов’язково враховується при плануванні та розрахунках 
бюджету оптичної потужності. Після проходження оптичним імпульсом певної відстані 
по оптичному волокну, досягається точка в якій дисперсія стає настільки великою, що 
приймальна апаратура ВОСП не в змозі прийняти послідовність імпульсів без помилок. 
Ця точка називається межею дисперсії і часто зазначається виробником приймально-
передавальної апаратури в одиницях вимірювання пс/нм або як максимально допустима 
відстань передавання по ОВ обмежена хроматичною дисперсією. 

Рекомендації ITU-T G.Sup39 визначає величину   для NRZ модуляції і для певної 
оптичної потужності cd  (зазвичай 1 або 2 дБ), а також коефіцієнта бітових помилок 

(BER) (зазвичай 1010  або 1210 ). Якщо допустиме роширення тривалості імпульсу 
перевищеються, то BER буде погіршувати характеристики передачі через появу 
міжсимвольної інтерференції.  

При використанні NRZ модуляції можна визначити максимально допустиму 
відстань передавання інформації, яка обмежена хроматичною дисперсією [5]: 

2 2
2

2

4

4 fc
cMax c

c R

CD R z

            
.                                           (7) 

де cMaxCD  – максимально допустимий коефіцієнт хроматичної дисперсії, с/(м⋅м); 

 – величина епсілон, 0,3   для 1 дБ оптичної потужності і 0, 48   для 2 дБ 

оптичної потужності при BER = 1210  для NRZ модульованого сигналу; 
z  – відстань передачі інформації, м; 
R  – швидкість передачі інформації, біт/с; 

fc  – RMS спектральної ширини оптичної несучої, Гц.; 

c  – швидкість світла у вакуумі, м/с; 

c  – центральна довжина хвилі оптичної несучої, м. 

Враховуючи високу швидкість систем передачі, вузьку ширину спектральної лінії 
випромінювання (DFB лазер), а також передачу гаусових NRZ імпульсів, отримаємо: 
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.                                                   (8) 

Максимально допустимі значення хроматичної дисперсії для величини оптичної 
потужності джерела випромінювання 1 дБ розраховані використовуючи вираз (8) 
приведено в табл. 1 при використанні оптичного волокна типу G.652, лазерного діода 
DFB з зовнішнім модулятором і при умові передавання гаусових NRZ імпульсів. 

Дисперсія не тільки обмежує частотний діапазон оптичних волокон, але й істотно 
знижує дальність передачі сигналів, тому що чим довша лінія передачі, тим більше 
збільшення тривалості імпульсів. 
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Таблиця 1 – Максимально допустимі значення хроматичної дисперсії 
Швидкість 

передавання, 
Гбіт/с 

Система 
передавання 

Максимально допустимі 
значення хроматичної 

дисперсії, пс/нм 

Максимально допустима 
відстань передавання для 
волокна типу G.652, км 

2,5 OC-48 і STM-16 18800 1100 

10 
OC-192 і  
STM-64 

1176 69 

40 
OC-768 і  
STM-256 

73,5 4,3 

100 100G Ethernet 11,8 0,69 
 

На одномодові ОВ найбільший вплив чинить саме хроматична дисперсія. Вона 
може істотно знизити якість передачі інформації, розширюючи імпульси та викликаючи 
помилковість прийому символів. 

Висновок. В даній роботі проведено аналіз та дослідження математичної моделі 
розрахунку хроматичної дисперсії в оптичних волокнах. 

В результаті дослідження було визначено, що зі збільшенням швидкості передачі 
даних вплив хроматичної дисперсії поступово зростає. Тому оптимальною є передача 
інформації на швидкостях до 10 Гбіт/с, адже на вищих швидкостях спостерігається різке 
зростання кількості помилково прийнятих символів. 

Варто зауважити, що на сьогодні немає універсальних методів зменшення впливу 
дисперсії або повної її компенсації, що могли б застосовуватися для волокон будь-якого 
типу та на будь-якій довжині хвилі. Тож проблематика зменшення впливу або 
компенсації дисперсії є перспективною та потребує подальших досліджень і розробок. 
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ПРОЕКТУВАННЯ ТА АНАЛІЗ СЕРВЕРНОЇ АРХІТЕКТУРИ  
ДЛЯ ВИСОКОНАВАНТАЖЕНИХ WEB-ДОДАТКІВ 

 
Анотація. В роботі проводиться аналіз та проектування серверної архітектури 

для високонавантаженних веб-додатків. Проведено аналіз та вибір програмного 
забезпечення для реалізації функцій хмарного сховища, веб-серверу, бази даних, 
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кешування та балансування навантаження між серверами. Розроблена архітектура 
веб-вузла та проведено дослідження впливу навантаження на якість обслуговування 
користувачів. 
 

На сьогодні веб-технології швидко розвиваються, збільшуються обсяги даних, які 
потрібно опрацьовувати. Створюються не лише веб сайти у звичайному сенсі цього 
слова, коли сайт складається зі сторінок, а інтерактивні сайти – веб-сервіси які можна 
назвати повноцінними додатками. Такі веб-сервіси вже становлять значну конкуренцію 
нативним додаткам, що змушує розробників створювати онлайн версії популярних 
додатків та розробляти серверну архітектуру, яка зможе витримати навантаження і якісно 
обслугувати користувачів. 

Всі великі сайти будуються за одним принципом - поділ структури проекту на 
частини. Сьогодні для кожної популярної мови програмування, будь то PHP, Python, 
Ruby або Java існують перевірені співтовариством і безліччю проектів фреймворки. 
Вибір фреймворку повинен ґрунтуватися, в першу чергу, з якої мовою програмування 
добре знайомі розробники. Крім правильного вибору програмної основи, є ще безліч 
речей, які потрібно закласти в проект, наприклад: принципи масштабування, вибір 
серверного програмного забезпечення, робота з базою даних, шардінг і денормалізація. 

Добре збудована серверна архітектура для високонавантаженого веб-проеку дає 
можливість обслуговувати більше користувачів в один момент часу та якісніше, за 
потреби може швидко масштабуватися. Кожний веб-проект з точки зору розробки 
серверної архітектури повинен розглядатися окремо, так як не можливо розробити одну 
найефективнішу систему для всіх. Таким чином, потрібно описати технічне завдання на 
веб-додаток під який буде розроблюватися серверна архітектура. 

Тому метою даної роботи є розробка серверної архітектури для підтримки 
викоконавантажених веб-додатків. 

Перша задача досліджень включала аналіз та вибір оптимального варіанту 
програмного забезпечення (ПЗ). В якості веб-додатку для розробки серверної архітектури 
будемо використовувати хмарне сховище ownCloud [1]. Цей веб-додаток добре підходить 
для розробки високонавантаженої серверної архітектури, яка добре масштабується. 
Хмарне сховище ownCloud надає можливість забезпечення спільного доступу, контроль 
версій змін, підтримку відтворення медіаконтенту і перегляду документів прямо з web-
інтерфейсу, можливість синхронізації даних між різними пристроями, надає можливість 
перегляду і редагування даних з будь-якого пристрою в будь-якій точці мережі. Доступ 
до даних може бути організований як за допомогою web-інтерфейсу, так і з 
використанням протоколу WebDAV і його розширень CardDAV і CalDAV. На відміну від 
сервісів Google Drive, Dropbox, Яндекс.Діск, проект ownCloud надає користувачеві 
повний контроль над своїми даними - інформацію не прив'язується до зовнішніх 
закритих хмарних систем зберігання, а розміщується на підконтрольному користувачеві 
обладнанні. ownCloud написаний на мові програмування PHP з частковим 
використанням фреймворку Symfony. 
Тепер розглянемо питання вибору ПЗ для веб-серверу. На ринку представленно різні 
варіанти для організації веб-серверів, найбільше поширені: Apache HTTP Server, NGINX, 
Apache Tomcat, Node.js, Lighttpd. Розглянемо тільки два варіанти: Apache HTTP Server 
та NGINX. Зробивши аналіз ПЗ веб-серверів, будемо використовувати Nginx разом з 
PHP-FPM [2, 3], так як це значно гнучкіша зв'язка ніж Apache та mod_php. 

Для організації СКБД були проаналізовані найбільш поширені пакети MySQL, 
Oracle , PostgreSQL, та SQLite. В даній роботі будемо використовувати MySQL, так як 
більше всього підходить під поставлену задачу [4]. 

Також розглядалося питання вибору ПЗ для системи кешування даних та 
зберігання сессій користувачів. Кеш - посередник між клієнтом, який запитує дані, і 
основним, як правило, повільним, сховищем. Такий посередник дозволяє отримувати 
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дані дуже швидко. Як правило, дані зберігаються в оперативній пам'яті в разі memcached 
і Redis-a. Ефективне використання кеша дозволяє  знизити навантаження на сервера БД. 
Розглянемо два актуальних кеш сервера Memcached та Redis. Зробивши аналіз ПЗ для 
системи кешування даних оберемо Redis, так як більше можливостей ніж у Мemcached та 
краща документація. 

Для вирішення проблеми недостатньої продуктивності сервера доводиться 
вдаватися до кластеризації: кілька серверів об'єднуються в кластер; навантаження між 
ними розподіляється за допомогою комплексу спеціальних методів, які називаються 
балансуванням. Крім вирішення проблеми високих навантажень кластеризация 
допомагає також забезпечити резервування серверів один на одного. Ефективність 
кластеризації безпосередньо залежить від того, як розподіляється (балансується) 
навантаження між елементами кластера. Балансування навантаження може 
здійснюватися за допомогою як апаратних, так і програмних інструментів. 

HAProxy - серверне програмне забезпечення для забезпечення високої доступності 
та балансування навантаження для TCP і HTTP-додатків, за допомогою розподілу 
вхідних запитів на кілька обслуговуючих серверів. [1] Програма написана на C. HAProxy 
використовується в ряді високонавантажених веб-сайтів, включаючи Twitter , Instagram,  
Github , Stack Overflow, Reddit, Tumblr, Avito і OpsWorks product з Amazon Web Services, 
W3C (W3C Validator ), а також є частиною хмарної платформи Red Hat OpenShift і 
балансувальник за замовчуванням в хмарної платформі OpenStack.  

На основі вирішених завдань була розроблена архітектура веб-вузла згідно 
обраного програмного забезпечення (рис. 1). Спочатку поставимо сервер балансування 
навантаження HAProxy, метод балансування навантаження Round Robin. Далі два 
однаково сконфігурованих веб-сервери з Nginx та PHP-FPM. Веб-сервери зєднуються с 
файловим сховищем, а також з серверами бази данних MySQL, та з кеш сервером Redis 
[5]. 
 

 
Рисунок 1 – Загальна архітектура проекту 

 
В мережі Інтернет існують сервіси, які дають змогу імітувати велику кількість 

користувачів. Скористаємося одним з таких сервісів loader.io, що дозволяє протестувати 
в безкоштовному режимі до 10000 користувачів одночасно, чого цілком вистачить для 
перевірки роботи хмарного сховища. Застосувавши навантаження до розробленої 
архітектури був отриманий графік залежності часу відповіді сервера від кількості 
користувачів (рис. 2). 

Висновки. Підводячи підсумки, можна зробити висновок, що поставлене 
завдання аналізу та проектування серверної архітектури для високонавантаженого веб-
додатку з використанням технології розподілення (балансування) навантаження між веб-
серверами виконано. В процесі дослідження був проведений аналіз програмного 
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забезпечення для реалізації серверної архітектури для високонавантаженого хмарного 
сховища. Розроблена серверна архітектура з використанням сучасних технологій. 
Підсумком розробки серверної архітектури для високонавантаженого хмарного сховища 
є результати тестування під навантаженням. 

 

 
Рисунок 2 – Залежність часу відповіді сервера під час навантаження від кількості 

користувачів 
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Анотація. У роботі аналізується процес проектування сучасних інформаційних 
мереж. Пропонується алгоритм обґрунтованого вибору апаратних компонентів 
інформаційної мережі та  демонструється принцип його роботи на прикладі.   
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Основна проблема проектування інформаційної мережі полягає у тому, як 
здійснити вибір серед великої кількості практично ідентичних за ціною та 
функціональними характеристиками рішень, що пропонують різноманітні світові 
виробники. В загальному випадку, сучасні інформаційні мережі складаються з апаратних 
та програмних комплексів [1], для створення яких використовують апаратні та програмні 
рішення від різних світових вендорів. Для рішення зазначеної проблеми пропонується 
наступний алгоритм – провести порівняльний аналіз функціонально-вартостних 
характеристик рішень, а потім експертна оцінка за визначеними критеріями порівняння. 
Розглянемо запропонований алгоритм більш детально на прикладі вибору апаратних 
компонентів мережі. 

Для отримання єдиної комплексної порівняльної оцінки декількох об’єктів, що 
порівнюються (в нашому випадку мобільних пристроїв), застосовують лінійну згортку 
виду: 

                                                        ,                                                         (1) 
де  ― ваговий коефіцієнт i-го критерію; ― бальна оцінка i-го критерію. 
Вагові коефіцієнти для заздалегідь прийнятих критеріїв обчислюються методом їх 

попарного порівняння. Для цього формується порівняльна матриця А розміром n х m 
елементів , де кожний елемент матриці є результатом зваженого експертного 
порівняння i-го та j-го критеріїв. При цьому, якщо i-й критерій вважається експертами 
вагомішим за j-й, то елемент  має дорівнювати 2 (в свою чергу, елемент  має 
дорівнювати 0), а у випадку, коли i-й критерій вважається менш вагомим ніж j-й, елемент 

має дорівнювати 0 ( має дорівнювати 2). Якщо ж i-й та j-й критерії вважаються 
рівнозначними, то елементи  та  повинні дорівнювати 1. Елементи головної 
діагоналі матриці дорівнюють 1. 

Таким чином, в результаті порівняння критеріїв отримаємо матрицю попарних 
порівнянь, значення елементів  якої відображають суб’єктивний висновок експертів 
стосовно важливості i-го критерію порівняно з j-м у конкретних умовах експертизи. 

Для визначення вагових коефіцієнтів  і-го критерію необхідно знайти суму 
елементів матриці кожного рядка:  

                                              ,                                           (2) 
де m – кількість критеріїв. 
На наступному кроці необхідно обчислити загальну суму елементів матриці А: 

                                                .                                      (3) 
Нормоване значення вагового коефіцієнта  і-го критерію обчислюється за 

формулою: 

                                                  .                                           (4) 
Для проведення порівняльного аналізу необхідно визначити критерії, відносно 

яких будемо порівнювати виробників. Критерії порівняння доцільно вибирати виходячи 
з основних відмінностей та особливостей виробників, що перелічені вище, зокрема: 

1) Технічні характеристики обладнання (ТХО) – 1 бал – відповідність 
мінімальним визначеним вимогам; 10 балів – технічні характеристики значно 
перевищують встановлені мінімальні вимоги. 

2) Технічна підтримка, супровід та гарантія (ТПСГ) – 1 бал – устаткування має 
лише гарантію 12 міс. і ніякої підтримки; 10 балів – устаткування має гарантію 24 міс. і 
більше, лінію гарячої підтримки та різні додаткові програми супроводу. 
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3) Вартість обладнання на ринку (ВО)України (найбільша вартість – 1 бал, 
найменша вартість  10 балів. 

4) Належність до ведучих світових вендорів (ВВ) – 1 бал – устаткування 
вироблено вендором який практично не відомий на ринку; 10 балів – у вироблено 
вендором який займає лікуючі позиції на ринку. 

Для визначення вагових коефіцієнтів  і-го критерію знаходимо суму елементів 
матриці кожного рядка згідно з виразом (2),  обчислюємо загальну суму елементів матриці, 
користуючись формулою (3), і насамкінець визначаємо нормоване значення вагового 
коефіцієнта  і-го критерію за формулою (4). Результати розрахунків продемонстрували, 
що серед всіх критеріїв найбільший ваговий коефіцієнт набрали критерії “Вартість 
обладнання на ринку України”, “Технічні характеристики обладнання” та “Належність 
компанії до компаній, що займають провідне місце на ринку”. 

Результати обчислення вагових коефіцієнтів за формулою (4) на основі матриці 
попарного порівняння наведені в таблиці.  

 

Таблиця 1 – Попарне порівняння критеріїв експертної оцінки 

 ТХО ТПСГ ВО 
ВВ Ваговий 

коефіцієнт 
ТХО 1 2 1 1 0.32 
ТПСГ 0 1 0 1 0.125 
ВО 1 2 1 2 0.375 
ВВ 1 1 0 1 0,18 

 
Продемонструємо роботу алгоритму на прикладі вибору маршрутизаторів рівня 

ядра з підтримкою функцій передавання голосового трафіку. У табл. 2 наведено  
порівняльні характеристик маршрутизаторів [2, 3].  

 
Таблиця 2 – Порівняльна характеристика маршрутизаторів  

Технічні характеристики Cisco ISR 4351 HPE MSR3044 AC
Вбудовані інтерфейси WAN 
Ethernet 

3 GE/SFP; 3GE/SFP 1 GE та 2 GE/SFP 

Додаткові порти 10/100 Ethernet  До 48 До 40 
Кількість місць для мережних плат  3 4 (SIC) 
Розмір Flash-пам’яті  4 GB/16 GB 256 Мб 
Розмір пам’яті SDRAM  4 GB/16 GB 2 GB/4 GB 
Підтримка VPN  + + 
Максимальна кількість тунелів VPN  До 3000 До 4000 
Вбудований міжмережний екран + + 
Продовженняттабл. 2 
Голосовий процесор  4 DSP 2 VMP 
Підтримка IP-телефонії  До 720 з’єднань До 100 з’єднань 
Споживча потужність, Вт 430 400 

Вартість[4] , у. о. 4200 3719 у.е 
Гарантія  12 м. 12 м. 
Додатковий супровід та підтримка + + 

  
Оцінимо зазначені маршрутизатори за допомогою запропонованого методу 

(табл. 3). 
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Таблиця 3 – Оцінка маршрутизаторів  
№ Критерій Ваговий коефіцієнт Cisco ISR 4351 HPE MSR3044 

AC  
1 Технічні 

характеристики 
0.32 

10 9 

2 Супровід та 
підтримка 

0.125 
10 10 

3 Вартість 0.375 9 10 
4 Належність до 

ведучих вендорів  
0,18 

10 10 

Загальна оцінка 9,625 9,68 
 
За результатами оцінки видно, що устаткування компанії НРЕ, в даному прикладі, 

не набагато, але перевершує устаткування компанії Cisco, а отже обирає мого для 
впровадження саме його. 

Висновок. В роботі запропоновано алгоритм рішення проблеми вибору 
адекватного устаткування для реалізації апаратних платформ інформаційних мереж. 
Якщо скорегувати критерії оцінювання, то запропонований алгоритм можна 
застосовувати і для вибору програмних компонентів інформаційних мереж. 
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Анотація. В роботі проводиться аналіз сучасних ігрових тенденцій, виявляються 
недоліки та переваги вже розроблених аналогів додатку. Проводиться дослідження 
інструментальних засобів для написання скриптів, створення 3D моделей, збірки та 
розповсюдження додатку. Відбувається розробка ігрового додатку, що містить 
необхідний функціонал і функціонує на різних платформах. 

 
На сьогодні ринок розваг є одним з найприбутковіших і швидко 

еволюціонуючим. Від моменту їх появи персональні комп’ютери з кожним роком 
займали все більше значення в нашому повсякденному житті, а література та кіно 
повільно витіснялися більш інтерактивними методами розваг що приходять з розвитком 
комп’ютерних технологій. Комп’ютерні розваги роблять життя людей веселіше, 
різноманітніше і допомагають відволіктись від буденності. Як наслідок сфера ігрової 
індустрії стала однією з найбільших, найрозвиненіших та найбільш фінансово вигідних 
в галузі розробки програмного забезпечення.  



 

  442

Одними з найбільш прибуткових є ігри супер мінімалістичного та ретро стилю, 
для мобільних платформ. Супер мінімалістичні ігри не використовують складні 
візуальні ефекти і замість цього фокусують свою увагу на ігровому процесі, 
«поліруючи» ігровий функціонал та методи введення. А мобільність відкриває 
можливість грати в ігри будь-де та будь-коли. 

Для розуміння причин популярності таких ігор був проведений аналіз успішних  
аналогічних додатків таких як: Touhou Project [1], Furi [2] та Just Shapes & beats [3]. 
Базуючись на результатах дослідження було виведено вимоги для додатку: 

 мультиплатформність;  
 мінімалістичний інтерфейс; 
 можливість управління однією рукою;  
 швидкий темп ігрового процесу з прогресією рівня складності. 
Під час розробки ігрового додатку було використано гральний рушій Unity [4]. 

Unity є багатоплатформним інструментом для розробки ігрових додатків, що має 
широкий функціонал для розробки ігор для різних операційних систем та їхньої 
подальшої підтримки.  

Для написання скриптів було використано середовище розробки Visual Studio та 
мову програмування C# [5]. В додатку було реалізовано алгоритми процедурної генерації 
рівнів та систему прогресивного збільшення складності [6]. Гра була портована і може 
бути встановлена на девайси Android, iOS та Windows, а також підтримує всі 
стандартизовані периферійні методи введення, як геймпади та джойстики.  

При розробці моделей було використано пакет для створення тривимірної графіки 
Blender. Blender є вільним і відкритим програмним забезпеченням для оброки 
комп’ютерної графіки, моделювання та створення анімацій. Особливостями пакету є 
малий розмір висока швидкість роботи та підтримка багатьох систем [7]. 

Висновок. При виконанні випускної кваліфікаційної роботи був проведений 
аналіз сучасних ігрових тенденцій, досліджені аналогічні додатки та виявлені причини їх 
успіху, вивчені методи моделювання та дизайну. Був розроблений додаток, що містить 
необхідний функціонал та працює на різних платформах. 
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СПОСІБ ВСТАНОВЛЕННЯ ДОВЖИНИ ПІДСИЛЮВАЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 
ВОЛОКОННО-ОПТИЧНОЇ ЛІНІЇ ЗА ЧОТИРИХВИЛЬОВИМ ЗМІШУВАННЯМ  

 
Анотація. Розроблено нову методику визначення довжини підсилювальної 

ділянки, обмеженої чотирихвильовим змішуванням оптичної лінії на базі оптичного 
волокна зі зміщеною ненульовою дисперсією. На базі отриманого рівняння визначення 
довжини підсилювальної ділянки встановлено залежність даного параметру від 
кількості каскадно включених квантових волоконно-оптичних підсилювачів. 

 
На сьогодні явище чотирихвильового змішування (FWM - Four Wave Mixing) є 

одним із ключових обмежуючих факторів при передаванні інформації по 
високошвидкісним волоконно-оптичним лініям передавання (ВОЛП), значно впливає на 
якість зв'язку в разі використання WDM систем та обмежує довжину підсилювальної 
ділянки. При проектуванні високошвидкісних ліній на базі WDM систем важливим є в 
комплексі враховувати загасання оптичного сигналу та вплив FWM. Загальні положення 
існуючої на сьогодні методики визначення довжини підсилювальної ділянки за 
чотирихвильвим змішуванням (lFWM) висвітлені в [1, 2]. Існуюча наразі методика 
передбачає використання значної кількості вхідних даних, вимагає багато проміжних 
розрахунків. В роботі [3] були зроблені певні кроки по розробці якісно нового підходу по 
визначенню параметра lFWM для стандартного одномодового оптичного волокна (SF 
волокна).  

Використавши отриманий в роботі [3] параметр G (різницю між коефіцієнтом 
підсилення одного підсилювача та потужністю шуму одного підсилювача, 
перерахованою на один оптичний канал), технічними характеристиками передавального 
оптичного модуля СТМ-16, СТМ-64, враховуючи коефіцієнт загасання ОВ ITU G.655 [4] 
для довжини хвилі λ = 1550 нм, формули обчислення параметру рмд (табл. 1), 
встановлено кінцеві форми рівняння для визначення параметру lFWM, що представлені в 
табл. 1. 

Таблиця 1 – Рівняння для визначення параметру lFWM для WDM систем на базі ОВ 
типу NZDSF рекомендації ITU G.655.С, G.655.D, G.655.E та обладнання СТМ-16 

Кількість каналів та 
інтервал між каналами 

Рівняння для визначення lFWM 

Довжина лінії до 10 км 
8 каналів, 100 ГГц NSLGl ВОЛПFWM lg571,28343,014,51543,135,0   

32 канали, 100 ГГц NSLGl ВОЛПFWM lg571,28343,054486,135,0   

32 канали, 50 ГГц NSLGl ВОЛПFWM lg571,28343,014,61428,135,0   

Довжина лінії 10 … 100 км 
8 каналів, 100 ГГц NSLGl ВОЛПFWM lg571,28343,066151,035,0   

32 канали, 100 ГГц NSLGl ВОЛПFWM lg571,28343,086,68154,035,0   

32 канали, 50 ГГц NSLGl ВОЛПFWM lg571,28343,043,75166,035,0   

Довжина лінії 100 … 1000 км 
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8 каналів, 100 ГГц NSLGl ВОЛПFWM lg571,28343,014,81106,135,0
2    

32 канали, 100 ГГц NSLGl ВОЛПFWM lg571,28343,029,841046,135,0
2    

32 канали, 50 ГГц NSLGl ВОЛПFWM lg571,28343,0921049,135,0
2    

Довжина лінії 1000 … 10000 км 
8 каналів, 100 ГГц NSLGl ВОЛПFWM lg571,28343,071,951071,135,0

3    

32 канали, 100 ГГц NSLGl ВОЛПFWM lg571,28343,057,981069,135,0
3    

32 канали, 50 ГГц NSLGl ВОЛПFWM lg571,28343,086.1061043,135,0
3    

 На рис. 1 наведено результати обчислень параметру lFWM при використанні 
обладнання рівня СТМ-16, за довжини хвилі оптичного сигналу λ = 1550,92 нм, кількості 
оптичних каналів – 32, інтервалу між каналами – 100 ГГц, типові оптичного волокна – 
NZDSF. Будівельна довжина оптичного кабелю складала 5 км. Кількість КВОП 
вибиралась від 1 до 20. Параметр LВОЛП вибирався 100 км та 1000 км. 

Порівнюючи отримані результати із результатами [3], видно що довжина 
підсилювальної ділянки при використанні ОВ типу NZDSF є меншою, у порівнянні, якщо 
використовувати ОВ типу SF, на 35 … 65 % . 

Оскільки потужність чотирихвильвого змішування зростає із збільшенням 
протяжності оптичної лінії, то довжина підсилювальної ділянки lFWM зменшується із 
зростанням LВОЛП. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Представлений в роботі матеріал є продовженням роботи [3], доповнений 

рівняннями для ОВ типу NZDSF. Отримані рівняння дозволяють визначати оптимальну 

Рисунок 1 –  Залежність параметру lFWM від кількості КВОП 
на одній ділянці регенерації 

Кількість КВОП, шт 

lFWM, км 

LВОЛП = 10…100 км 

LВОЛП = 100…1000 км 
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кількість послідовно включених на одній ділянці регенерації КВОП, системно 
враховувати, як втрати потужності сигналу, так і вплив FWM. 
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ANALYSIS OF THE REQUIREMENTS TO THE CREATION OF UNIFIED 
OPERATIONAL-DISPATCH ROOM OF EMERGENCY MEDICAL SERVICE 

 

Abstract: The paper deals with the prerequisites for using information and 
communications technology (ICT) in Emergency medical services (EMS) due to all necessary 
requirements and represents all inventions and advantages.  

 
Introduction. In accordance with the requirements of the Law on Emergency Medical 

Assistance, the creation of the unified operational-dispatch room of emergency medical service 
will allow to simplify and speed up the procedure of providing emergency help due to what we 
have nowdays. Creation of the unified operational-dispatch room of emergency medical service 
should guarantee receiving, processing and supporting calls to a single telephone number "103" 
in the form of voice and SMS messages, also with internet connection (for people with 
disabilities), which the unified operational-dispatch room of emergency medical service 
receives in real time from fixed and mobile subscribers.  

Emergency medical services (EMS) - are emergency services which treat illnesses and 
injuries that require an urgent medical response, providing out-of-hospital treatment and 
transport to definitive care [1].  Everyday, EMS systems provide immediate medical care in 
response to individual health emergencies, such as motor vehicle crashes. They also play an 
important role in responding to disasters that threaten the health and safety of the larger public 
[2].  

Prerequisites for information and communications technology (ICT) design in 
emergency Services: 

- Conservatism 
- Separation 
- Incompatibility of existing implementations: software, technology and protocol 

mismatch 
 Here it will be representation of all necessary requirements implementation for 

communication network of emergency medical service.  The goal of creation of communication 
network of EMS - is a need to implement the most effective and flexible automated mechanism 
for providing quick medical assistance, including [3]: 
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- implementation of the most effective ambulance team directed in real time to 
provide assistance; 

- call support regarding route selection and correction and prompt transfer of 
additional information; 

- doctor / paramedic actions support in the part of prompt receipt of advisory and 
reference information at the pre-hospital stage of patient care; 

- designation of a hospital for patient hospitalization and coordination of actions and 
other emergency services of the region; 

- prompt updating of information support for the implementation of optimal 
management of the entire technological process of continuous provision of emergency and 
urgent medical care; 

All necessary inventions for the unified operational-dispatch room of emergency 
medical service creation due to requirements: 

- urgent  and  guaranteed  acceptance  of  calls  (voice,  video,  data)  in  real  time  from  the 
different  technology  communication  subscribers  which  included  in  the  public  switched  telephone 
network (PSTN); 

- automated processing of emergency calls received from subscribers, registration of 
applications in electronic form [3], and transfer to the respective dispatchers for providing 
medical assistance and transfer of applications to the ambulance brigade; 

- providing an opportunity to interact with other departmental telephone networks (the 
state emergency service of Ukraine (SESU), Ministry of Interior of Ukraine, ect) with switching 
equipment of emergency services "101", "102", "104", "112", with communication systems of 
local and central state authorities; 

- retrieve the location from where the call was received and all needed data from the 
telecommunication provider to process it; 

- implementation of an up-to-date database to the emergency dispatchers with anchors 
to respond to emergency calls; 

- providing the feedback from dispatcher to the subscriber who initiated the call; 
- providing the opportunity for managing the ambulance brigade; 
- transfer all the necessary information to provide first aid and advisory support to the 

teams 
- tracking and controlling (on-line) movement of ambulance brigades using GPS 

technology; 
- registration, storage and recovery of all data, including multimedia traffic; 
- ensuring the possibility of rapid interaction with health facilities and other 

emergency services in the region; 
- ensuring interaction with communication networks of other agencies; 
- making voice connections (IP connections), transferring voice traffic from 

traditional telephone networks to a data network; 
- receiving SMS messages; 
- traffic accounting; 
- analytical and static processing of information; 
Advantadges of the unified operational-dispatch room of emergency medical 

service. 
- organization of remote control in crisis situations; 
- collection, recording and archiving of survey results obtained from medical and 

engineering devices, complexes and equipment; 
- personalized visualization of rescue organization data; 
- integration of medical equipment, systems and devices into single information 

system; 
- Automated filling out the patient’s medical record, organizing its availability to 

provide assistance, no matter in where the patient is; 
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- a twenty-four hours a day work in automatic mode: 
- organization of recording and collaboration with various types of medical 

information; 
- high speed of response, consulting and help implementation; 
Conclusion. Creation of the unified operational-dispatch room of emergency medical 

service with modern requirements will allow not only significantly improve EMS work, but 
also help to create a single information environment for other emergency services. 
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МЕТОДИ КОМУТАЦІЇ  В ОПТИЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ МЕРЕЖАХ 
 

Анотація.  В роботі виконано аналіз побудови волоконно-оптичної системи 
передачі з оптичним часовим розподілом сигналів. 

 
Поява технології мультиплексування з розподілом за довжиною хвилі, як і будь-

якої технології, одночасно зі значними перевагами принесло і нові проблеми. Основними 
обмежуючими факторами, що обмежують ефективність систем з розподілом за 
довжиною хвилі, є поляризаційна модова дисперсія, нелінійні ефекти, фазове тремтіння, 
дрейф фази. 

Нелінійні ефекти призводять до перехресних впливів між оптичними трактами, 
послаблення потужності оптичних трактів, збільшення шумів. Виникнення фазового 
тремтіння також викликає проблеми з детектуванням оптичних сигналів, що також 
призводить до зростання коефіцієнта помилок. 

Максимальна кількість оптичних трактів ВОСП з розподілом за довжиною хвилі 
залежить від того, наскільки щільно канали можуть бути розташовані в межах області 
довжин хвиль. Лімітуючі фактори ефективності мультиплексування з розподілом за 
довжиною хвилі включають стабільність і перебудову частоти лазера з розподіленим 
зворотним зв'язком, погіршення якості сигналу через нелінійні ефекти, а також різні 
джерела міжканальних перехресних перешкод. Для мереж наступної генерації необхідна 
технологія з високою пропускною спроможністю. Оптичне мультиплексування з 
почасовим розрозподілом  було представлено в якості можливого рішення, що підтримує 
швидкість передачі 160 Гбіт/с [1]. 
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Мультиплексування з розподілом за довжиною хвилі працює у частотній області, 
оптичне мультиплексування з почасовим розподілом фокусується на збільшенні 
пропускної здатності шляхом мультиплексування оптичних сигналів у часовій області. 
Технологія оптичне мультиплексування з почасовим розподілом передбачає об'єднання 
декількох вхідних низькошвидкісних каналів в один складний високошвидкісний канал. 
Вхідні канали по черзі модулюють високочастотну несучу протягом виділених їм 
коротких проміжків часу, які періодично повторюються. Мультиплексор на одній стороні 
каналу зв'язку збирає дані з усіх джерел і передає їх по волокну протягом відповідних 
проміжків часу. Демультиплексор на іншій стороні лінії зв'язку виділяє проміжків часу, 
зчитує дані і передає їх відповідним користувачам вже у вигляді єдиних вихідних 
потоків. Уявлення про те, як побудовані сигнали в оптичному мультиплексуванні з 
почасовим розподілом показано на рисунку 1. 

 
Рисунок 1 - Оптичний почасовий розподіл сигналів 

 
Технологія оптичного мультиплексування з почасовим розподілом має переваги з 

точки зору легкості інтеграції (як добре ця технологія може бути інтегрована з 
існуючими мережами), вартості (за рівнем складності або кількості компонентів), і 
ефективність [2]. Ця система має перевагу, що працює тільки на одній довжина хвилі. 
Можлива робота оптичного мультиплексування з почасовим розподілом на вже існуючій 
системі мультиплексування з розподілом за довжиною хвилі, це поліпшить загальну 
пропускну здатність даних. 

Висновки. В даний час роботи з розвитку систем OTDM і створення елементної 
бази для них тривають. У США успішно випробувана ВОСП з OTDM зі швидкістю 
передачі 1,28 Тбіт / с на відстань 70 км [3]. У цій системі застосована компенсація 
хроматичної дисперсії, ПМД і фазової модуляції. 

У волоконно-оптичної системи з оптичним часовим розподілом застосовуються 
повністю оптичні елементи - лазер, оптичні розгалужувачі, модулятори, виконані на 
основі електрооп-тичних кристалів з LiNbO3, оптичні підсилювачі і оптичні лінії 
затримки. Це повністю відповідає концепції створення повністю оптичних мереж і 
систем передачі. 
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ЗАСТОСУВАННЯ НЕЧІТКИХ ПОРІВНЯНЬ В СИСТЕМІ ELASTICSEARCH  

З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОШУКУ 
 

Анотація. Нечіткий пошук в пошуковій системі Elasticsearch є потужним 
інструментом вирішення великої різноманітності задач. Обробка пошукових запитів 
користувачів, помилкових написань, видалення дублікатів даних та інші розповсюджені 
проблеми часто можна розв’язати за допомогою запиту із нечітким порівнянням. Дані 
тези роз’яснюють часом заплутані варіанти нечітких пошуків, а також подробиці 
застосування відповідної складової бібліотеки для високопродуктивного 
повнотекстового пошуку Lucene – FuzzyQuery. 

 
Пошук даних за зразками природної мови по своїй суті є процесом неточним. 

Оскільки комп’ютери не можуть зрозуміти природну мову, існує безліч підходів до 
пошуку, кожен з яких має свої переваги та недоліки. Lucene, технологія, що лежить в 
основі Elasticsearch – це універсальний інструмент, що складається з багатьох засобів для 
обробки тексту. Кожен модуль Elasticsearch є різновидом евристичного алгоритму на 
заміну справжньому мовному осмисленню. Деякі з цих інструментів, такі як «Snowball» 
стемер і фонетичний аналізатор «Metaphone», є досить складними. Ці засоби імітують 
відповідно граматичні та фонетичні аспекти розуміння мови. Інші інструменти є дуже 
примітивними, як наприклад, запит префіксу, який лише встановлює відповідність 
початковим літерам слів. Нечіткі запити займають місце десь посередині цього 
інструментального набору з точки зору складності реалізації та виконання. Нечіткий 
пошук базується на знаходженні слів, яким потрібна як мінімум певна кількість 
модифікацій символів, відомих як «правки», щоб відповідати запиту. Наприклад, 
нечіткий пошук «як» відповідатиме слову «яке», оскільки для відповідності двох слів 
потрібно лише одне видалення, видалення літери «е». 

Нечіткі запити найпростіше виконувати за допомогою додаткових аргументів до 
запиту відповідності, як це показано в прикладі нижче цього абзацу. У прикладі, 
остаточний запит, пошук слова «Vaacuum», який містить зайву літеру «u», все одно 
повинен виявити товар «Vacuum». Аргумент нечіткості вказує на те, що результати 
відповідають максимальній відстані редагування 2. Слід зазначити, що нечіткість слід 
використовувати лише зі значеннями 1 або 2, тобто максимум 2 редагування між запитом 
і терміном у документі дозволено. Більші відмінності набагато витратніші для 
ефективного обчислення. 

# Створення індексу 
PUT /fuzzy_products 
# Створення схеми товарів 
PUT /fuzzy_products/product/_mapping 
{ 
  "product": { 
    "properties": { 
      "name": { 
        "type": "string", 
        "analyzer": "simple" 
      } 
    } 
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  } 
} 
# Завантаження декількох товарів 
PUT /fuzzy_products/product/1 
{"name": "Vacuum Cleaner"} 
PUT /fuzzy_products/product/2 
{"name": "Turkey Baster"} 
# Виконання нечіткого пошуку 
POST /fuzzy_products/product/_search 
{ 
  "query": { 
    "match": { 
      "name": { 
        "query": "Vacuummm", 
        "fuzziness": 2, 
        "prefix_length": 1 
      } 
    } 
  } 
} 
Показником, який використовується нечіткими запитами для визначення 

відповідності, є формула відстані Дамерау-Левенштейна. Простіше кажучи, відстань 
Дамерау-Левенштейна між двома фрагментами тексту – це кількість вставок, видалень, 
підстановок і перестановок (транспозицій), необхідних для того, щоб один рядок 
відповідав іншому.  

Нехай та  – два рядки (довжиною M та N відповідно) над деякими алфавітом, 
тоді редакційну відстань (відстань Левенштейна) d(s1, s2) можна визначити за наступною 
рекурентною формулою d(s1, s2)  = D(M, N), де: 
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Де  дорівнює нулю, якщо  і одиниці у протилежному випадку;  
Тут крок за i символізує видалення з першого рядка, по j – вставку в перший 

рядок, а крок за обома індексами символізує заміну символу або відсутність змін. 
Формула відстані Дамерау-Левенштейна – це модифікація класичної формули 

відстані Левенштейна, яка додає транспозицію як дійсну операцію. Обидві формули 
підтримуються Lucene, за замовчуванням використовується Дамерау-Левенштейна, а 
класичу формулу Левенштейна можна обрати, встановивши в запиті параметр 
transpositions у false. Корисність транспозицій можна побачити у випадку порівняння 
рядків «іск» та «сік». Використовуючи класичну формулу відстані Левенштейна, слово 
«іск» вимагає двох редагувань: «і» необхідно видалити, після чого в належне місце 
вставити нове «і», тоді як згідно формулі Дамерау-Левенштейна достатньо однієї 
операції – перестановки «і» та «с». В підсумку використання класичної формули 
Левенштейна означало б, що «іск» настільки ж далекий від «сік», як «висік», що 
демонструє, чому в більшості випадків формула Дамерау-Левенштейна має більший 
інтуїтивний сенс. 
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Зокрема, стосуючись нечітких пошуків, важливо розуміти, що текст у Elasticsearch 
спочатку проходить через аналізатор, перш ніж бути доступним для пошуку. Коли дані 
індексуються, вони  перетворюються на так звані «терміни», фактичні одиниці пошуку в 
базі даних. Ці аналізовані «терміни» фактично не збігаються с оригінально збереженими 
документами. Це означає, що при виконанні нечітких запитів текст запиту може 
порівнюватися з непередбачуваним значенням «терміна» в результаті аналізу, що іноді 
призводить до заплутаних результатів. Наприклад, коли для деякого поля ввімкнено 
синоніми, це означає, що синоніми можуть бути представлені у результатах пошуку, 
навіть якщо ці слова взагалі не відображені у вихідному тексті. Також, якщо потрібно 
використовувати нечіткий запит у аналізованому ngram-полі, результати, ймовірно, 
будуть химерними, оскільки метод ngrams розбиває слова на безліч комбінацій з малої 
кількості літер, багато з яких матимуть лише одне або два редагування, хоча фактичні 
збережені слова значно відрізняються. Така поведінка може викликати плутанину, і з цієї 
причини часто має сенс використовувати для нечіткого пошуку тільки простий 
аналізатор тексту. 

Elasticsearch підтримує декілька способів використання нечіткого пошуку: 
 match запит + опція fuzziness. Додавання параметра нечіткості до запиту 

відповідності перетворює звичайний запит на відповідність у нечіткий. Аналізує 
текст запиту перед виконанням пошуку; 

 fuzzy запит. Загалом слід уникати нечітких запитів. Діє як term запит. Не 
аналізує текст запиту на початку роботи; 

 suggesters. Власне не є типом запиту, це скоріше окремий тип операції 
(внутрішньо побудований на основі нечітких запитів), який можна запускати 
одночасно із запитом, або незалежно. Suggesters чудово підходять для видачі 
пропозицій стилю «Ви мали на увазі…». 

Запит відповідності з набором параметрів нечіткості – це, мабуть, найбільш 
універсальний із нечітких запитів. Нечіткий тип запиту підтримує абсолютно таку ж 
поведінку, за винятком того, що він не дозволяє проводити аналіз тексту запиту. Крім 
того, нечіткий тип запиту – це підмножина функціональності запиту відповідності, що 
робить його більш заплутаним, ніж корисним. 

Незважаючи на те, що реалізація обчислення дистанції Левенштайна у Lucene є 
найсучаснішою, і досить швидкою, вона все ще набагато повільніша за звичайний запит 
відповідності. Час виконання запиту зростає з кількістю унікальних термінів в індексі. 
Тобто, під час нечіткого пошуку головним критерієм є не кількість повернених 
документів, а кількість унікальних термінів у кластері для полів, щодо яких виконується 
пошук. Якщо є 100 документів з 10000 унікальних слів в межах полів пошуку, пошук 
цього індексу буде повільнішим, ніж пошук у 10000 документів, де поле, за яким 
виконується пошук, містить лише 100 унікальних слів. 

Основна причина цієї повільності полягає в тому, що стандартний запит 
відповідності може швидко перевірити індекс термінів (внутрішню структуру даних, що 
використовується Lucene) на відповідність і надзвичайно швидко знайти документи, 
використовуючи двійковий пошук. Цей процес швидкий навіть для великих словників, 
оскільки двійковий пошук добре масштабується. З іншого боку, для нечіткого пошуку 
використовується більш розвинений алгоритм, що включає детермінований кінцевий 
автомат, який може обробляти велику кількість термінів. Але зрештою, нечіткий пошук 
за досить великою кількістю термінів завжди виконується повільніше, ніж простий 
двійковий пошук. Наприклад, нечіткий пошук на наборі даних англомовної Вікіпедії 
займає приблизно 320 мс для терміну «історія» з мінімальною відмінністю 2, тоді як 
звичайний пошук відповідності за цим самим терміном проходить всього за 35 мс, що на 
порядок менше. При встановленні мінімальної відмінності 1, час пошуку становить лише 
150 мс. Слід відмітити, що зазначені випробування не є статистично обґрунтованими, і 
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на час виконання запиту можуть впливати істотні фактори, що стосуються окремих 
застосувань. Набір даних Вікіпедії, зокрема, має набагато більше термінів, ніж 
різноманітні набори загального використання. 

Ефективність може бути значно покращена вимогою точного збігу результату та 
запиту за префіксом. Це суттєво скорочує межі пошуку за рахунок виключення 
результатів, що починаються помилково. Чим більше довжина префіксу, тим більше 
прискорення. Визначення параметру довжини prefix_length 1 зменшує вказаний вище 
запит на 320 мс до 104 мс. Подальше збільшення довжини префіксу призводить до 
відповідного збільшення швидкості. Як правило, доцільно вимагати префіксу для наборів 
даних з великою кількістю термінів, або продуктивність буде низькою, часто понад 
100 мс. 

Параметр max_expansions, який визначає максимальну кількість результатів 
знайдених за нечітким запитом перед зупинкою пошуку, також може мати суттєвий 
вплив на виконання запиту. Скорочення даного параметру зазвичай має негативний 
вплив, оскільки деякі дійсні результати можуть бути не знайдені через дострокове 
припинення запиту. Важливо розуміти, що ліміт результатів max_expansions працює на 
рівні фрагментів, тобто, навіть якщо його встановлено на 1, декілька результуючих 
термінів можуть збігатися, якщо вони надходять від різних фрагментів. У результаті 
такої поведінки може здаватися, ніби max_expansions не діє, тому потрібно зауважити, 
що підрахунок унікальних термінів, що надходять, не є дійсним способом визначення, чи 
працює max_expansions. 

Висновок. Обробка природної мови пов’язана з постійними неточностями. 
Здебільшого пошукові системи намагаються аналізувати граматичні структури різних 
мов, освоювати певні шаблони, характерні для тієї чи іншої мови. Але пошукова система 
постійно стикається з запитами, що виходять за рамки усталених правил орфографії та 
морфології. Найчастіше це або помилки, або банальна безграмотність. Нечітка 
відповідність запитів у пошуковій системі Elasticsearch полегшує обробку помилок 
користувача та надає точні результати. 

Основою нечіткого пошуку є відстань Дамерау-Левенштейна – кількість операцій 
вставки / видалення / заміни / транспозиції для того, щоб один рядок збіглася з іншим. 

При роботі з нечітким пошуком також не варто забувати і про те, як Elasticsearch 
(та будь-яка інша пошукова система) працює зсередини. Всі дані, які містяться в індексі, 
спершу проходять обробку аналізатором, лематизацію, стемінг. Результат вже 
складається тільки з «обривків» вихідних даних, що містять максимум сенсу при 
мінімумі знакового обсягу. І вже по цих термінах згодом проводиться пошук. Це 
необхідно завжди мати на увазі, тому що при використанні нечіткого пошуку можна 
отримати досить курйозні результати.  

Нечіткі запити допомагають розширити результати пошуку. При цьому важливо 
враховувати додаткові параметри, які збільшують навантаження на систему, а також 
призначати пріоритети, для отримання більшості точних збігів. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОПТИЧНИХ 
СИСТЕМ ПЕРЕДАВАННЯ 

 

Анотація. Проведене дослідження методів підвищення ефективності оптичних 
систем передавання. Визначено параметр спектральної ефективності.  Запропоновано 
шляхи його підвищення за рахунок певних принципів модуляції та кодування. Проведено 
оцінку ефективності для різних методів модуляції та кодування. Показано, що 
використання WDM систем може значно підвищити цей параметр. Наведено 
рекомендації щодо підвищення ефективності оптичних систем передавання.  

 
На цей час в системах зв’язку використовуються багатоканальні системи 

передавання зі спектральним розділенням каналів [1]. Швидкість передавання в кожному 
каналі сягає 10 Гбіт/с  і більше.  

Але швидкість передачі лише один з чинників, що характеризує систему передачі. З 
технічної точки зору задача системи зв’язку полягає в тому, щоб передати максимальний 
потік даних на максимальну відстань з мінімальним використанням спектрального ресурсу. 
Виходячи з цього в якості базового критерію оцінки ступеню розвитку волоконно-оптичної 
системи зв’язку можна застосовувати продуктивність системи, яка дорівнює добутку SE×L, 
де SE – спектральна ефективність, L – дальність передачі [2].  

Спектральна ефективність обладнання звичайно відома, або може бути обчислена. 
Основна складність полягає в обчисленні дальності передачі, яку може забезпечити 
система зв’язку. Під дальністю передачі в магістральних системах розуміється дальність 
передачі  багатопрольотної лінії на каскаді підсилювачів без регенерації сигналу. 

Ербієвий волоконний підсилювач (EDFA) дозволив збільшити дальність передачі, 
що значно підняло продуктивність. Поєднання EDFA з WDM системами ще більш 
підняло продуктивність, оскільки підсилювач одночасно підсилює багато WDM каналів. 
Це збільшило пропускну здатність волоконно-оптичних систем зв’язку в межах спектру 
на три порядки порівняно з одноканальними системами. В роботі показано, що за останні 
роки зростання продуктивності оптичних систем передачі забезпечувалося 
використанням спектрально ефективних форматів модуляції (DP-16QAM, DP-64QAM).  

Спектрально-ефективна модуляція є ключовим напрямом досліджень для систем з 
обмеженою пропускною здатністю, однак підвищення спектральної ефективності 
обмежує продуктивність систем передачі.  

На додаток до цього в роботі було розглянуто метод модового мультиплексування 
як такий, що підвищує спектральну ефективність оптичних волокон [3].  З цією метою 
було розглянуто оптичні волокна, що підримують 2-3 моди. Показано, що застосування 
маломодових волокон може сприяти вирішенню цієї проблеми.  
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