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СЕКЦІЯ 1. РАДІОЗВ’ЯЗОК І ТЕЛЕБАЧЕННЯ 

 

Анган С.І., 

ОНАЗ ім. О.С.Попова 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ РАДІОКАНАЛУ СУПУТНИКОВОЇ СИСТЕМИ 

STARLINK  

 

Анотація. В доповіді наведено оцінку та розрахунок супутникової системи Starlink 

на різних орбітах встановлення супутників. На підставі проведених розрахунків визначено 

параметри радіоканалу і затримки сигналу для двох супутникових систем: Starlink та  

Ka-Sat 9A Eutelsat.  

 

Розвиток послуг супутникового Інтернету відбувається відповідно до попиту 

споживачів та потребує підвищення прийнятності в ціновому відношенні, а також 

поліпшення надання користувачам необхідних інноваційних рішення. За можливості 

кількість підключених до супутникового Інтернету пристроїв буде зростати експоненціально 

[1]. 

В таблиці 1 наведено список супутників Starlink, які вже на орбіті і які ще плануються 

бути виведені на орбіту [2] станом на 25 листопада 2020 року. 

 

Таблиця 1 – Список супутників Starlink 
Стан угруповання на 25 листопада 2020 року 

Фаза 
Висоти 

орбіт(км) 

Кількість 

супутників 

Нахил 

(град.) 

Проектний термін виведення  
Виведено 

на орбіту 

Зведено 

з орбіти 
50% 

супутників 

100% 

супутників 

1 

550 1584 53 

до березня 

2024 року 

до березня 

2027 року 

953 58 

1110 1600 53,8 0  

1130 400 74 0  

1275 375 81 0  

1325 450 70 0  

2 

335,9 2493 42 
до листопада 

2024 року 

до листопада 

2027 року 

0  

340,8 2478 48 0  

345,6 2547 53 0  

 

Всього в супутниковій системі проекту Starlink має бути задіяна близько 42 тисяч 

супутників, в першу чергу SpaceX буде виводити робочу групу з 4425 супутників LEO на 

висоту від 1,110-1,325 км на 83 орбітальні площини, які будуть здійснювати роботу в Ka 

діапазоні (26,5 – 40 ГГц) і Ku-діапазоні (12 – 18 ГГц). Крім того, в систему так само входить 

пов'язані з ними наземні засоби управління, наземні станції шлюзу і наземні станції 

кінцевого користувача [2-3]. 

Однією з головних особливостей супутникових ліній зв'язку є наявність великих втрат 

сигналу, обумовлених загасанням (розсіюванням і ослабленням) його енергії на трасах 

великої фізичної протяжності. Крім цього основного загасання в просторі сигнал в лініях 

супутникового зв'язку схильний до впливу великого числа інших факторів, таких як 

поглинання в атмосфері, обертання площини поляризації, рефракція, деполяризація тощо. З 

іншого боку, на приймальний пристрій КА і ЗС крім власних флуктуаційних шумів 

впливають різного роду перешкоди у вигляді випромінювання Сонця, космосу і планет. У 

цих умовах правильний і точний облік впливу всіх факторів дозволяє здійснити оптимальне 

проектування, забезпечити її нормальну роботу і в той же час виключити зайві енергетичні 

запаси, що призводять до невиправданого збільшення складності земної і бортової 
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апаратури. У загальному випадку втрати поширення радіохвиль в реальних умовах 

обчислюють за такою формулою:  

 
де  – втрати в вільному просторі;  – втрати в спокійній атмосфері;  – втрати в 

опадах;  – втрати через неточності наведення антен;  – поляризаційні втрати. 

В таблиці 2 наведено результати розрахунку втрат в радіолінії космос – Земля (к-з) та 

Земля – космос (з-к) в супутниковій системі проекту Starlink для різних діапазонів частот. 

Для порівняння в таблиці 2 також наведено результати розрахунку для діючого супутника 

Ka-Sat 9A Eutelsat, що працює на геостаціонарній орбіті. 

 

Таблиця 2 – Результати розрахунку втрат в радіолінії в супутникових системах Starlink та  

Ka-Sat 9A Eutelsat. 

Система Starlink Ka-Sat 9A Eutelsat 

Лінія к-з з-к к-з з-к з-к з-к 

Середня частота носійного 

коливання, ГГц 
20 30 40 50 20 30 

Висота орбіти, км 1 200 1 200 340 340 35 786 35 786 

Похила дальність, км 1 386 1386 393 393 46 496 46 496 

Затримка сигналу, мс 9,3 9,3 2,6 2,6 310 310 

Кут місця, ˚ 70 70 70 70 32,5 32,5 

, дБ 181,29 184,81 176,36 178,3 211,86 215,38 

, дБ 0,49 0,49 0,49 0,49 0,87 0,87 

 , дБ 13,292 27,936 44 64,09 23,24 48,95 

, дБ 197,08 215,25 222,85 244,88 238,02 267,2 

 

За рахунок використання низьких орбіт в супутниковій системі Starlink суттєво 

зменшується затримка сигналу та загальні втрати поширення радіохвиль. Водночас, за 

рахунок великої кількості супутників та можливості застосування стільникової архітектури 

при охопленні земної поверхні, пропускна здатність в системі Starlink також збільшується 
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ФОРМУВАННЯ АУДІОКОНТЕНТУ ДЛЯ СУЧАСНИХ СИСТЕМ 

ЦИФРОВОГО МОВЛЕННЯ 

 

Анотація. Розвиток суспільства та технологій супроводжується зростанням 

попиту на кількість, якість та різноманітність інформації. Та аналогові системи вже не 

можуть забезпечити попит в повній мірі. Тому в роботі розглянути цифрові системи 

радіомовлення, а саме їх розвиток в Україні та світі. Розглянуто аналіз завад для сигналів 

радіомовлення у діапазонах, виділених для систем DRM (Digital Radio Mondiale) та DAB+ 

(Digital Audio Broadcasting). Визначені методи аудіокодування, що дозволяють забезпечити 

високу завадостійкість звуку при високих рівнях завад.  

 

В Україні з червня 2018 року повноцінно запрацював мультиплекс цифрового радіо. 

Важливою подією для розвитку галузі радіомовлення став пілотний проект впровадження 

наземного цифрового звукового мовлення в стандарті DAB+ у м. Києві з використанням 

частотного блоку в смузі частот 174 – 230 МГц. 

Розповсюдження сигналу здійснюється оператором телекомунікацій Концерном РРТ 

на 2 передавачах з синхронним режимом мовлення потужністю 1 кВт і 2 кВт. За підсумками 

конкурсів визначено 14 радіопрограм, які поширюватимуться в багатоканальній цифровій 

радіомережі. 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення планує 

впроваджувати цифрове радіомовлення в інших обласних центрах країни [1]. 

Крім DAB+ також до діючих в Україні систем цифрового радіомовлення віднесено і 

систему DRM (Digital Radio Mondiale), що призначена для роботи в радіомовних діапазонах 

до 30 МГц. Система дозволяє передавання до чотирьох програм у стандартному радіоканалі. 

Для практичного застосування як системи DAB+, так і DRM найважливішим 

питанням є вибір методу кодування звукових сигналів. 

Принциповою відмінністю нових систем цифрового мовлення (ЦМ) від систем 

аналогового мовлення, наприклад, ДВЧ-ЧМ (яку частіше називають системою FM мовлення) 

є так звана гнучкість. Ця властивість дозволяє забезпечити прийнятну якість звучання навіть 

в умовах високого рівня завад.  Завадостійкість досягається завдяки:  

а) передбаченим у системах ЦМ різним рівням завадозахищеності. Для системи DAB+ 

вони визначені таким чином [2]:  

 

Таблиця 1 – Рівні захисту при використанні методу кодування з рівним захистом аудіо 

даних, варіант А 

Рівень захисту 1А 2А 3А 4А 

Швидкість коду 1/4 3/8 1/2 ¾ 

 

Як видно з табл. 1, різним рівням захисту відповідають різні значення швидкості 

завадостійкого згорткового коду. Кодовані аудіодані далі піддаються модуляції за 

технологією COFDM з використанням відносної ФМ-4 (DQPSK). 
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Для системи DRM додатково до можливості комбінування швидкості згорткового 

коду та методу модуляції ортогональних носій них передбачено вибір одного з чотирьох 

режимів завадостійкості [3]: 

Таблиця 2 – Режими завадостійкості в системі DRM 

Рівень 

завадостійкості 
Типові умови поширення 

Рекомендовані 

діапазони 

А Незначні завмирання і невеликі значення часу 

затримки ехо-сигналів τ 

НЧ, СЧ 

В Часові та частотні селективні завмирання при 

більшому значенні τ 

СЧ, ВЧ 

С Те саме, що і режим В, але при більшому проявленні 

Доплерівського зсуву 

Тільки ВЧ 

D Те саме, що і режим В, але із значно більшими 

значеннями τ і Доплерівським зсувом 

Тільки ВЧ 

Кожному з режимів А, В, С або D відповідає певний набір параметрів COFDM 

символу. Так, за погіршення умов поширення радіохвиль через, наприклад, 

багатопроменевість, можна обирати режим з більшою тривалістю захисного інтервалу; 

б) можливості вибору одного з декількох сучасних методів кодування звукових 

сигналів під час підготовки програм. 

Так, для DAB+ згідно стандарту на систему можна обирати методи кодування MPEG-

4 HE-AAC, HE-AACv2 [4, 5] 

В системі DRM передбачено кодування MPEG-4 AAC, HE-AAC, HE-AACv2, а також 

розширений метод xHE-AAC [3]. 

Таким чином, поєднуючи певний з режимів завадостійкості і найбільш прийнятний 

метод аудіо кодування можна досягти високої якості приймання сигналів програм 

радіомовлення навіть у присутності завад з високим рівнем. 

Наприклад, якщо використовувати систему DAB+ для локального мовлення, можна 

розрізняти такі випадки: мовлення у великих містах із значним рівнем промислових завад та 

наявності багатопроменевості через щільну забудову та мовлення у невеликих районних 

центрах/сільській місцевості. В цих двох випадках умови приймання істотно різняться, тому 

і рівні завадостійкості слід обирати різні. Користуючись даними табл. 1, приймемо такі рівні 

захисту: 

 

Таблиця 3 – Рекомендовані методи кодування звуку для різних умов приймання сигналів 

цифрового мовлення в системі DAB+ 

Умови приймання сигналів мовлення Великі міста Райцентри/сільська 

місцевість 

Рекомендований рівень захисту з 

урахуванням присутніх завад 

2А 3А 

Пропускна здатність каналу 

радіомовлення, Мбіт/с 

0,864 1,152 

Необхідна швидкість передавання аудіо 

даних на один субканал, кбіт/с  

(у випадку передавання 15 програм 

мовлення) 

57,6 76,8 

Рекомендований метод кодування звуку HE-AACv2 HE-AAC 
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Пропускна здатність каналу радіомовлення розраховувалася за відомим 

співвідношенням 

 

(1) 

При виборі методу кодування для доступної швидкості передавання аудіоданих 

можна користуватися Рекомендацією [6] та даними Worlddab Forum [5]. 
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ГЛИБОКІ РІВНІ В P-N-СТРУКТУРАХ  

 

Анотація. Досліджувались глибокі рівні в p-n-структурах на основі твердого розчину 

GaAsP. Знайдено, що розкид ефективності досліджуваних світло діодів (СВД) обумовлений 

різноманітністю складу GaAsP в активній області. Визначено, що ефективність роботи 

СВД пов’язана з глибокими рівнями, обумовленими різного виду дефектами. Знайдені енергії 

іонізації ряду глибоких рівнів у збідненому шарі p-n-переходів. Їх існування може привести до 

збільшення послідовного опору СВД, що в сою чергу призведе до додаткового його розігріву 

та зниження к.к.д. 

 

Особливістю використання твердого розчину GaAsP в індикаторних СВД є те, що із 

ростом концентрації фосфору в активній області відбувається зсув спектру випромінювання 

в область більшої чутливості людського ока. Це в свою чергу приводить до зміни зонної 

структури матеріалу напівпровідника, що зменшує інтенсивність випромінювальних 

переходів. При цьому збільшується роль безвипромінювальних переходів і рекомбінації. Для 

СВД на основі GaAsP гостро стоїть питання про зниження інтенсивності 

безвипромінювальної рекомбінації в активному шарі та області об’ємного заряду p-n-

переходу. 

В якості безвипромінювальних центрів, в основному, можуть бути глибокі рівні, 

обумовлені дефектами різноманітного виду. Крім того, глибокі рівні можуть поглинати 

випромінювання, тим самим знижуючи квантовий вихід СВД. Тому будь-яка інформація про 

глибокі рівні отримана безпосередньо із виміру параметрів СВД, має великий інтерес [1, 2]. 

https://www.nrada.gov.ua/tsyfrove-teleradiomovlennya


Секція 1. Радіозв’язок і телебачення 
 

 

75-а науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, 

 науковців, аспірантів та студентів 
13 

В процесі виконання роботи досліджувались СВД на основі GaAsP. Структури 

вирощені на монокристалічній підкладці із низькоомного GaAs n-типу із питомим опором 

смОм01,0  . 

Із виміру вольт-фарадних характеристик були отримані дані про розподіл домішок у 

p-n-переходах СВД на основі GaAsP. В процесі роботи параметри домішкових ценрів 

знаходились по методу термостимулювання. Спектри термостимульованих струмів (ТСС) 

представляють собою залежність термостимульованого струму від ЕРС диференційної 

термопари [2]. 

Використовувана нами вимірювальна установка давала можливість отримати як 

температурну залежність зворотних струмів через p-n-перехід, так і їх часову розгортку при 

фіксованих температурах. 

Із кривих ТСС у p-n-переходах на основі GaAsP отримали, що в збідненій області та 

шарах, що до неї прилягають n- та p-областей існує цілий ряд як дрібних так і глибоких 

локальних центрів, концентрація яких досягає значення -317 см10 . Існування глибоких рівнів 

в області об’ємного заряду досліджуваних СВД підтверджується також температурними 

залежностями ємності досліджуваних p-n-переходів СВД. Їх існування в збідненому шарі p-

n-переходу може суттєво збільшити послідовний опір СВД, що в свою чергу може привести 

до додаткового розігріву діода. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ДОМІШКОВИХ ЦЕНТРІВ У СВІТЛОДІОДАХ МЕТОДОМ 

ТЕРМОСТИМУЛЬОВАНИХ СТРУМІВ 

 

Анотація. Досліджувались домішкові центри у світло діодах (СВД) на основі GaAlAs 

для волоконно-оптичних ліній зв’язку методом термостимульованих струмів (ТСС). 

Вияснялись причини їх деградації. Знайдемо зв’язок в процесі деградації СВД із ростом 

концентрації домішкових центрів. З допомогою кривих ТСС визначено їх концентрації до та 

після деградації СВД. Показано вплив домішкових центрів на ефективність 

електролюмінісценції СВД. 

 

Швидкий розвиток оптоелектроніки відкриває нові можливості для використання 

оптичного зв’язку, одним із елементів якого є СВД, бо вони мають найбільший квантовий 

вихід при малих струмах та найкращий оптичний зв’язок із передаючим середовищем – 

світловодом і найбільшу швидкість передачі. Але в процесі експлуатації СВД відбувається їх 

деградація, зменшується надійність (можливість визначений час виконувати свої робочі 

функції). Процес старіння СВД, пов’язаний із зменшенням внутрішнього квантового виходу 

випромінювання у крайовій полосі із-за збільшення швидкості безвипромінювальної 

рекомбінації, що в свою чергу пояснюється збільшенням безпромінювальних центрів в 

процесі деградації. Тому питання про природу дефектів, відповідальних за деградацію СВД 

на основі GaAlAs, що використовуються у ВОЛЗ є досить актуальним. 
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Досліджувані нами структури були отримані епітаксійним нарощуванням шарів із 

розчинів – розплавів із різним вмістом Al та легуючих домішок на підкладку n-GaAs, куди 

підводились омічні контакти из Au – Ge – Ni – Au. Випромінювання виводилось в напрямку, 

перпендикулярному площині p-n-переходу. Зразки СВД деградували як на постійному струмі 

так і на П – імпульсах, густиною більше 10
5
 А/см

2
, тривалістю 100 нс та частотою 300 Гц. 

Відносна зміна інтенсивності випромінювання вимірювалась на постійному струмі. Для 

знаходження енергетичного спектру домішкових рівнів, розташованих у забороненій зоні 

напівпровідника вивчались криві ТСС в GaAlAs. Сутність методу ТСС у класичному варіанті 

заключається у зміні провідності речовини в результаті визволення та рекомбінації 

нерівноважних носіїв заряду при підвищенні температури кристалу. Параметри домішкових 

центрів розрахувались без урахування повторного захвату носіїв заряду та незмінності 

ширини збідненого шару в процесі спустошення уловлювача. Це підтверджувалось 

незмінностью ємності p-n-переходів при заповненні та опустошенні уловлювачів [1]. 

Із аналізу ТСС слідує, що існує цілий ряд домішкових центрів, які відповідають за 

струми ТСС, що з’являються в діапазоні температур від 200 до 340 К [2]. 

В процесі деградації СВД концентрація домішкових центрів змінилася на 12-15%. Із 

співставлення кривих ТСС досліджувальних зразків видно, що основною причиною зміни 

електричних характеристик, p-n-переходів при пропусканні прямого струму є накопичування 

домішкових центрів із енергією іонізації 0,58 еВ, а також більш глибоких рівнів. Величина 

ТСС відмінна від нуля в широкій області температур, що може підтверджувати існування 

квазінепереривного розподілу глибоких рівні у забороненій зоні напівпровідника 

досліджуваних СВД для ВОЛЗ [2,3]. 
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СУДНОВИХ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

 

У доповіді розглянуті шляхи удосконалення суднових радіолокаційних систем, 

проведено безпосередньо аналіз їх удосконалення з позиції системних методів. Практична 

користь викладеного матеріалу полягає в її орієнтації на застосування програмно-цільових 

методів.  

 

Основна задача суднової РЛС відповідає удосконаленню функцій одержання  

радіолокаційної інформації  про навігаційні об’єкти. Проте крім традиційних задач 

радіолокаційного виявлення навігаційних об’єктів при  будь-яких умовах атмосферного 

середовища і  отримання космічної інформації  про їх рух, суднова РЛС повинна 

здійснювати їх селекцію при наявності на шляху судна небезпечних метеорологічних 
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утворень, в яких знаходиться навігаційний об’єкт. Крім того, удосконалення суднових РЛС 

потрібно розглядувати також з точки зору відповідних виробничих і економічних відносин.  

Проблема автоматизації функціонування пристроїв, які входять до різних систем 

суднової РЛС, визначається вимогами ефективності прийняття рішень під час руху судна  на 

основі отриманої радіолокаційної інформації.  Особливий інтерес являє тенденція 

підвищення надійності роботи суднової РЛС в реальних умовах руху судна. Зростання 

потрібної надійності суднової РЛС викликає  необхідність накопичення прийнятої 

радіолокаційної  інформації, що приводить до одночасного існування підсумованих і 

накоплених когерентних і некогерентних  радіолокаційних сигналів - суматори, індикатори, 

запам’ятовуючі пристрої, а також вимірювачів відмінностей у сигналах. Важливим 

елементом при виникненні нештатних ситуацій  під час руху судна є тенденція переходу до 

діагнозу стану певної системи, у тому числі і радіолокаційної, з видачею розгорнутої 

інформації  про причини і локалізації відмови з інструкцією з виходу з даної нештатної 

ситуації.  

Комплекс програм контролю і діагностики повинен мати чітку виражену ієрархічну 

структуру: низький рівень апаратно-тестовий контроль бортової радіолокаційної системи, 

далі -  рівень контролю режимів і функцій по критеріям керування і стійкості, а потім – 

рівень контролю енергетичних ресурсів. 

Мірою ускладнення задач, які розв’язує транспортний засіб, щодо зростання 

потужності й складності суднових і портових РЛС,  різко зростає і складність  керування 

рухом судна. Суднова РЛС  з врахуванням збільшення швидкості руху суден та їх кількості 

повинна бути уніфікована, що дозволяє проводити не тільки радіолокаційні спостереження 

виявлення об’єктів на шляху судна, але також виявляти і спостерігати розвиток небезпечного  

атмосферного утворення. Уніфікації повинно підлягати не тільки обладнання суднової РЛС, 

але  також і програмне забезпечення, яке забезпечує оперативне виявлення  структури і 

властивостей об’єкта моніторингу.  Якщо при створенні судновою РЛС  (наприклад, 

поляризаційною) експериментально  підтвердилися припущення про вдалий вибір структури 

РЛС, її технічних характеристик, то знайдені рішення можуть тиражуватися створенням 

відповідних нових серійних зразків. 

Розвиток суднових РЛС, які обслуговують напрям «моніторинг для морського 

флоту», обумовлено якісним оновленням морського флоту, при цьому актуальні питання 

використання активних антенних решіток,  умов радіоголографії і багатопозиційної 

радіолокації, систологічних  процесорів, акустооптики, широкосмугових пристроїв, 

твердотілих передавачів, багатокольорових дисплеїв.  Рівень конвертованості повинен 

оцінюватися коефіцієнтом взаємної уніфікації. Розпізнавання за допомогою суднової РЛС на 

основі  існуючого тезауруса може бути зроблено  порівнянням прийнятих радіолокаційних  

поляризаційних сигналів  представлених матрицею Мюллєра, з даними, які вже є в банку 

даних суднової РЛС від відомих об’єктів.   

Під  структурою РЛС розуміють характер зв’язків і відношень між її елементами як 

одне ціле, а під перебудуванням структури – залежна від обстановки і від експлуатації зміна 

складу і функціональної взаємодії частин РЛС, які забезпечують виконання поставлених 

задач з радіолокаційного спостереження, розпізнавання і селекції навігаційних об’єктів на 

шляху судна. Особливістю керування рухом судна, як автономного транспортного засобу, в 

складних умовах атмосферного середовища є наявність комплексу досить різнорідних 

завдань, які забезпечують діяльність екіпажу, безпеку перевезень, а також досягнення 

ефективності роботи з виконання конкретних задач  всього транспортного засобу. Зараз 

простежується тенденція до підвищення ефективності суднових РЛС із застосуванням 

методів поляризаційної селекції навігаційних об’єктів.  

Основним хвилеводним ланцюгом, який визначає принцип і точність роботи 

двоканальних поляриметрів, є шестиканальні поляризаційні роздільники, які зв’язують одну 

з компонент електричного поля на виході приймальної антени з струмами і напругами в 
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одному з каналів поляриметра, а іншу компоненту – з струмами і напругами у другому 

каналі (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Еквівалентна схема шестиканального поляризаційного роздільника 

 

Матриця розсіювання роздільника записується у вигляді: 
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амплітуд вихідного ехо-сигналу В , і матрицею розсіювання mnS  поляризаційного 
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А якщо зв'язок відсутній між вхідними і вихідними хвилями в кожному з плечей, то 

матриця  mnS  має вигляд: 

 

(5) 

Матриця  mnS  є симетричною і вона повністю визначається елементами, які 

утворюють по діагоналі блоки. Якщо поляризаційний роздільник є близьким до ідеального, 

то кожна компонента електромагнітної хвилі на вході повністю проходить тільки відповідне 

їх вихідне плече роздільника і не викликає появу сигналу в іншому плечі.  

 

Кудряшов А.С., 

аспірант, 

ОНАЗ ім. О.С. Попова 

 

ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ UFMC 

 

Анотація. Представлено огляд методів передавання у мережах майбутніх поколінь 

мобільного зв'язку 5G і 6G. Якщо найважливіший критерій – частотна ефективність, то 

перевагу слід віддати методу передавання UFMC (Універсальний фільтрований 

багаточастотний сигнал) – різновид методу OFDM з фільтрацією.  

 

При дослідженні й розробці нових радіосистем передачі традиційно 

використовувалися критерії високої частотної й енергетичної ефективності. При розробці 

систем передачі для мереж нового покоління мобільного зв'язку (5G, 6G) додатково 

актуальним є ряд інших критеріїв, огляд яких проведено в роботі [1].  

Для досягнення високих показників енергетичної й частотної ефективності необхідно 

використовувати методи обробки сигналів у каналах із багатопроменевістю. На сьогодні 

віддають перевагу багаточастотним сигналам (OFDM) та багатоантенним методам 

передавання (МІМО).  

Однак уже є кілька рішень [1], які поряд із класичною OFDM ляжуть в основу методів 

передачі даних у мережах зв'язку 5G: GFDM, UFMC, FBMC, BFDM, FOFDM та WOFDM. В 
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доповіді основна увага приділена методу передавання UFMC (Universal Filtered Multicarrier) 

– Універсальний фільтрований багаточастотний сигнал.  

Технологія UFMC полягає в максимізації спаду бокових пелюсток швидкості спектра 

багаточастотного сигналу. Саме цим метод UFMC відрізняється від інших, перерахованих 

вище. Завдяки цій властивості метод UFMC є першим кандидатом на використання у 

системах передавання, для яких критерій частотної ефективності є головним. Застосування 

методу UFMC дозволяє підвищити частотну ефективність в 1,2 – 1,3 рази у порівнянні з 

методом OFDM. 

Особливістю формування багаточастотного сигналу за методом UFMC є наступне – 

після блоку перетворення Фур’е за допомогою СІХ фільтрів, вагові коефіцієнти яких 

відповідають певній віконній функції, наприклад, Дольфа-Чебишева [2]. Оскільки реалізація 

СІХ фільтрів вимагає великої кількості операцій множення та складання, то виникає задача 

оптимізації імпульсних характеристик СІХ фільтрів – з одного боку присутнє бажання 

забезпечити високу швидкість спаду бокових пелюсток спектра багаточастотного сигналу, а 

з іншого боку – обмеження на складність алгоритму формування і оброблення сигналів та 

енергозатрати на процесор. Пошук імпульсних характеристик СІХ фільтрів є важливою 

оптимізаційною задачею під час розроблення модемів. 
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ОЦІНКА ВПЛИВУ ПРОСТОРОВИХ ПАРАМЕТРІВ АНТЕНИ БС НА 

ЕФЕКТИВНІСТЬ СТІЛЬНИКОВОЇ МЕРЕЖІ 

 

Анотація – Досліджуються просторові параметри антен базової станції. 

Визначається вплив змінних параметрів та орієнтація головної пелюстки діаграми 

спрямованості антени базової станції стільникового мережі мобільного зв'язку, які 

впливають на величину енергії, яка споживається передавачем мобільної станції. 

В сучасних мобільних мережах передачі даних, де застосовується кодовий принцип 

розподілу каналів (CDMA) існує можливість максимально ефективно використовувати 

виділений частотний діапазон і, тим самим, забезпечити максимальну швидкість передачі 

даних. В роботі розглядається використання смарт антен (Smart antenna) або «розумних» 

антен дозволяє значно збільшити ємність системи. 

Ключові слова – мережі радіодоступу, антена базової станції, коефіцієнт посилення 

діаграми спрямованості, енергетика лінії. 

 

Принцип роботи CDMA системи полягає в тому, що кожному абоненту присвоюється 

унікальний код, за допомогою якого кодується вся передана до нього інформація. Число 

кодів на базовій станції (БС) фіксоване стандартом, що накладає обмеження на швидкість 

передачі даних і ємність системи. 
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Підвищення якісних показників і надійності зв'язку у стільникових мережах рухомого 

радіозв'язку (СМРЗ) можливо за рахунок застосування на БС інтелектуальних антен (Smart 

Antennas). Адаптивними антенами (АА), або інтелектуальними антенами, називають антени з 

електронним управлінням діаграмою спрямованості (ДС). Найчастіше АА за структурою є 

адаптивними антенними гратами (АР), що складаються з дискретних елементів 

(слабонаправленних вібраторів), кожен з яких здійснює випромінювання або прийом 

електромагнітних хвиль когерентно по відношенню до інших елементів. ДС формується у 

результаті інтерференції хвиль, випромінюваних елементами. Якщо випромінювачі ідентичні 

і однаково орієнтовані, то ДС адаптивних грат, утворених ізотропними випромінювачами, 

можна представити у вигляді добутку ДС елемента решітки на так званий множник решітки. 

Smart antenna формує кілька окремих променів, які володіють голчастою формою. Далі в 

залежності від місця розташування абонента даний промінь, за рахунок подачі різного рівня 

напруги в різні частини антеною решітки направляється в сторону абонента [1, 3]. 

При адаптації за критерієм максимуму відношення корисний сигнал / шум (завада) 

мінімізується потужність сумарних шумів, що надходять разом із корисним сигналом. 

Адаптація за критерієм оптимального придушення завади може бути застосована при 

наявності сильної завади, в напрямку приходу якої формується нуль ДС (рис. 1). 

 
Рис. 1. Принцип адаптивного прийому корисного сигналу  

Переваги АА: збільшення відношення сигнал /завада; формування нулів ДС в 

напрямку завад: формування декількох променів або сканування променем в секторі; висока 

надійність за рахунок надлишкових елементів і використання низьких напруг в активних 

елементах АР; зменшення масогабаритних характеристик твердотільних приймально-

передавальних модулів елементів АР; зменшення втрат в радіотракті; збільшення смуги 

частот і ширини сектора.  

До недоліків АА можна віднести: складність побудови; високу вартість; високу 

залежність характеристик від параметрів зовнішнього середовища; необхідність додаткового 

захисту від зовнішнього середовища.  

Розглянемо оптимізацію кута нахилу ДС антени БС. Відомо , в мобільних станціях 

(МС) абонентів мережі використовується автоматичне регулювання потужності 

випромінювання радіопередавача. Управління потужністю передавача МС крім інших 

ефектів дозволяє знизити споживану від джерел живлення енергію. При цьому 

передбачається, що рівні потужності сигналів на вході приймача БС від передавачів всіх 

активних абонентів, що знаходяться в даному секторі стільники, однакові і відповідають 

чутливості приймача БС. 

Тоді оптимізаційна задача може бути сформована таким чином: знайти оптимальний 

кут, при якому мінімізується витрата енергії акумуляторів в апаратурі МС абонентів. 

Вважаємо, що споживана від акумуляторів потужність пропорційна потужності 

випромінюваного сигналу. Коефіцієнт пропорційності − ККД передавача. Цільова функція 

(target function) при цьому може бути представлена наступним чином[1]: 

        (1) 
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де  - ваговий коефіцієнт, що враховує нерівномірність розподілу абонентів на площі 

стільника; 

 - потужність сигналу на виході РПП абонента, відповідна чутливості 

приймача БС;  

m - кількість зон скупчення абонентів у стільнику. 

Графічно цю задачу можна представити як зображено на рис.2. 

 
Рис.2 − Можливі положення діаграми спрямованості антени БС 

Змінюючи просторові параметри ми можемо отримати нові рекомендації для 

операторів стільникового звязку, які допоможуть зберегати користувучам заряди 

акумуляторів МС. В табл. 1 представлені залежність висоти підвісу антени БС від робочої 

частоти та різної рівномірності розташування абонентів у стільнику. 

Таблиця 1 – Дослідження зміни оптимального кута нахилу головної пелюстки антени 

БС від висоти підвісу антени БС та робочої частоти 

f, МГц                      

hБС, м 

900 1800 2600 

∆θопт, град 

30 -4,35 -1,38 -4,35 -1,38 -4,35 -4,35 

35 -4,35 -1,38 -4,35 -1,38 -4,35 -4,35 

40 -4,35 -4,35 -4,35 -4,35 -4,35 -7,34 

 Р Н Р Н Р Н 

 

При розрахунках на частотах f=900 МГц, f=1800 МГц та f=2600 МГц  ми отримали 

однакові результати при рівномірному розподілу абонентів. А при нерівномірному розподілі 

на частотах f=900 МГц, f=1800 МГц та f=2600 МГц на висоті підвісу hБС1=30 м, hБС2=35 м та 

hБС3=40  м ми отримали різні кути нахилу, що говорить про важливість розподілу абонентів у 

стільнику.   

Провівши ряд досліджень було виявлено, яким чином просторові та технічні 

параметри антени БС можуть впливати на оптимальний кут нахилу головної пелюстки 

антени базової станції. При дослідженні зміни оптимального кута нахилу головної пелюстки 

антени БС при розподілі на всіх частотах були отримані різні кути нахилу при рівномірному 

розподілу абонентів кут нахилу був однаковий на різній висоті підвісу антени, а при 

нерівномірному змінювався кожного разу.  
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ПОДАЛЬШІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЩОДО ВИДІЛЕННЯ СМУГИ ЧАСТОТ  

3300 – 3400 МГЦ ДЛЯ РАДІОТЕХНОЛОГІЇ 5G 

 

В доповіді наведено оцінку умов спільного використання радіолокаційної служби та 

наземної рухомої служби в смузі радіочастот 3300 – 3400 МГц.  

 

Розвиток послуг рухомого широкосмугового зв'язку відбувається відповідно до 

попиту споживачів та потребує підвищення прийнятності в ціновому відношенні, а також 

поліпшення надання користувачам необхідних інноваційних рішення. За прогнозами 

кількість підключених до Інтернету пристроїв в будь-який момент починаючи з 2025 року 

може досягти 50 млрд [1]. 

На сьогодні мова вже йде про застосування технології 5G (або як іще називають ІМТ-

2020), яка забезпечить не тільки більш швидке завантаження даних з коротшою затримкою, 

але і дозволить зробити еволюційний крок з революційним ефектом. Для впровадження та 

розвитку зазначених систем по всьому світі потрібно забезпечити їх роботу у розподілених 

та нових смугах частот, як на глобальному так і на регіональному рівнях. 

Одним із питань, яке винесено на розгляд Всесвітньої конференції радіозв’язку 2023 

року, є дослідження стосовно визначення смуг частот 3300–3400 МГц (в Районі 1). 

Згідно Статті 5 Регламенту радіозв’язку (РР) [2] на даний час у відповідній смузі 

радіочастот на первинній основі розподілена радіолокаційна служба. Смуга частот 3100-3700 

МГц використовується радарами, що встановлюються на суші (п’ять видів), морських судах 

(чотири види) і повітряних судах (один вид). Їх функції включають пошук об'єктів, 

розташованих поблизу від поверхні або на борту повітряного судна на великій висоті, 

спостереження за морем, стеження за об'єктами на борту повітряних суден, а також пошук 

багатоцільових контрольно-вимірювальних приладів на випробувальних полігонах [3]. В 

проекті перегляду Рекомендації ITU-R M.1465-3 [4] додано два нових багатофункціональних 

радари (L-F та L-G) сухопутного базування для пошуку наземних та повітряних об’єктів. В 

таблиці 1 наведено основні характеристики для радарів, що працюють у смузі частот 3300 – 

3400 МГц, з урахуванням нових радарів типу L-F та L-G.  

 

Таблиця 1 – Основні характеристики для радарів для смуги частот 3300 – 3400 МГц. 

Параметр 
Од. 

вимір. 

Сухопутного базування Суднові системи 

На борту 

повітряного 

судна  

LA LB LC LD LE L- F L- G SA SB SC SD AA 

Використання   

Пошук з 
поверхні 

землі і з 
повітря 

Пошук з 
поверхні 

землі 

Багатофункціональний пошук з 

поверхні землі і з повітря 
Пошук з поверхні землі і з повітря 

Модуляція   
P0N / 
Q3N 

P0N 
P0N / 
Q7N 

P0N / 
Q7N 

Q0N M1N Q3N P0N Q7N 
P0N / 
Q7N 

Q7N Q7N 

Діапазон 
налаштування 

ГГц 3.1-3.7   
2.8-
3.4 

2.9-
3.5  

3.1-
3.5 

3.1-3.5 
2.9-
3.7 

3.1-3.5 
 

3.1-3.7 

http://tssonline.ru/articles2/fix-op/smart-antennas-for-3g
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Параметр 
Од. 

вимір. 

Сухопутного базування Суднові системи 

На борту 

повітряного 

судна  

LA LB LC LD LE L- F L- G SA SB SC SD AA 

Максимальна 

потужність 
передавача 

кВт 640 1 000  200 60-70 0 . 33 500 100 1 000 
4 000-
6 400  

60-200 4-90 1 000  

Тривалість 
імпульсу 

мкс 
160-

1 000  
1.0-15 

50-
500 

3-150 0.65 1-1.0 
0.5-
50 

0.25, 0.6 
6.4-
768 

0.1-
1000 

0.1-
100 

1.25 

Частота 
повторення 

кГц 0.020-2 0.536 0.2-50 
0.8-
50 

160 
50-
200 

1.0-
20.0 

1.125 
0.152-

6.0 
0.3-10 

0.5-
10 

2 

Коефіцієнт 
заповнення 

% 2-32 0.005-0.8 0.2-20 ≤ 12 ≤ 11 
2.0-
5.0 

1.0-
5.0 

0.28, 0.67 
0.8-
30.0 

≤ 20 ≤ 20 5 

Ширина смуги 

передавача 
(-3 дБ) 

МГц 25/300 2 2 7-40 1-20 5 1.5 4, 16.6 4-800 25 3.15 > 30 

Посилення 
антени 

дБі 39 40 31 40 22 22 37 32 42 до 40 
до 
40 

40 

Чутливість 

приймача 
дБм - -112 -110 -115 -141 -114 -85 -112 - - - - 

 

Попередні дослідження спільного використання радіолокаційної служби та наземної 

рухомої служби в смузі радіочастот 3300 – 3400 МГц показали, що в одній географічній зоні 

спільне використання частот рухомої служби (IMT) і радарів наземного базування 

неможливо. Для радарів на борту повітряних суден  спільне використання частот також 

практично нездійсненно в одному і тому ж географічному районі. Вплив радарних систем на 

IMT показує, що для захисту приймачів рухомої служби всередині приміщення необхідна 

відстань рознесення має бути більшою 100 км. 

Сучасні системи IMT підтримують різні сценарії використання, тобто розширений 

рухомий широкосмуговий зв’язок (eMBB), масивний зв’язок машинного типу (mMTC) та 

надмірно надійний зв’язок із низькою затримкою (URLLC). Попередні дослідження 

спільного використання базувалися лише на параметрах систем рухомого широкосмугового 

зв’язку. Отже є необхідним проведення подальших досліджень спільного використання для 

систем  mMTC та URLLC, що мають суттєву меншу потужність випромінювання ніж 

традиційні системи eMBB.    
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МОДЕЛЬ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ МЕТАДАНИХ 

 

Анотація. Метою досліджень цієї проблеми є визначення доцільності та попиту на 

гнучкий, семантичний формат розмітки для мультимедійних парадигм.. Наведено 
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результати використання таких речей як надання метаданих поряд із пов’язаними 

мультимедійними файлами. Як правило, мультимедійні метадані зберігаються в заголовку 

самого медіа файлу, що має величезні наслідки для будь-якої програми, де метадані мають 

бути проіндексовані, здійснені пошук або доступні зовні. 

 

У цій статті ми зосередимося на методах створення та будуванні метаданих у відео. В 

даний час відеооб’єкти дуже важко шукати в Інтернеті. Відсутність простої таксономії для 

впровадження користувачів, і більшість технологій, що використовуються для отримання 

значення, в основному залежать від того, який текст доступний на відповідній веб-сторінці. З 

появою відео інструментів, які дозволяють вбудовувати деяку інформацію в самі файли та / 

або спонукають користувача вводити такі метадані до створення файлу, важливіше, ніж 

будь-коли, спроба побудови основного набору елементів для полегшення взаємодії 

метаданих. Можливо, найбільш корисним був би словниковий запас, заснований на 

інформації, яка може бути отримана із самого об'єкта, а також забезпечити основу для 

користувачів, яка включає додаткові дані про медіа-об'єкт, якщо це бажано. Ціллю номер 

один цього словника було б забезпечити сумісність метаданих як між існуючими, так і 

новими типами послуг та додатків. Набір елементів, який може використовуватися багатьма 

різними варіантами програм та служб на основі метаданих. Ідея полягає в тому, щоб 

створити практичний, простий у використанні набір елементів, який можна швидко 

реалізувати розробниками програмного забезпечення та архівістами, а також бути інтуїтивно 

зрозумілим для художників, фотографів, кінематографістів тощо. Система метаданих, яка 

має сенс для художників, заохочуватиме їх більше зацікавити та додати більше інформації 

про свої твори. Одним з вихідних пунктів може бути початок із сумісної підмножини, яка 

вже використовується численними програмами (і яка, за визначенням, забезпечує сумісність 

з усіма форматами метаданих W3C), і звідти побудувати більшу структуру, здатну 

охоплювати всі медіа-об'єкти. Кожна спроба повинна бути зроблена, щоб бути сумісною з 

наступними словниками та, швидше за все, з кількома іншими: Набір елементів метаданих 

Dublin Core, SMIL (синхронізована мова інтеграції мультимедіа), Media RSS та формат 

метаданих Internet Archive. 

Сьогодні в Інтернеті використовується декілька поширених форматів контейнерів для 

медіа, і системи проникнення пошукових систем можуть проаналізувати їх, щоб отримати 

основну інформацію про медіа. Як мінімум, файли-контейнери вказують достатньо 

глобальної інформації про носій, щоб програми для декодування могли відтворювати файл 

(наприклад, кількість медіапотоків у файлі.) Кожен потік має такі атрибути, як бітрейт, 

частота кадрів, просторова роздільна здатність тощо. Зазвичай існує мінімум аудіо- та 

відеопотік, але може бути декілька медіа-потоків, наприклад багатопотокове потокове 

використання використовує декілька відеопотоків з різною швидкістю передачі даних. 

Інформація про тривалість та роздільну здатність зображення потрібна для синтаксичного 

аналізу і може мати певне обмежене практичне використання для систем пошукових систем 

для фільтрації результатів пошуку (наприклад, "знайди мені відео з роздільною здатністю не 

менше 320 на 240 і довжиною 20 хвилин і більше"). Формати контейнерів зазвичай 

підтримують включення описової інформації високого рівня, наприклад заголовка. Ці 

глобальні медіадані мультимедіа можна отримати з відкритих форматів за допомогою 

доступних інструментів і використовувати для індексування програм. Це надає деяку дуже 

базову інформацію для пошукових систем, а не типові атрибути файлової системи, такі як 

розмір та назва, але рівень доступних деталей не відповідає дійсному опису самого вмісту. 

TV-Anytime - це стандарт, призначений для підтримки аудіо / відеозапису та відео на вимогу. 

Він заснований на MPEG-7.  Він забезпечує широку модель даних на основі XML для опису 

аудіо-візуального вмісту та взаємозв'язку між елементами вмісту.  

Далі наведено перелік різних елементів, які можуть міститися у файлі метаданих 

відео: 

1. ідентифікатор. URL-адреса файлу фільму; 
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2. заголовок. Назва фільму; 

3. творець. Творець фільму; 

4. дата. Дата завантаження фільму (доступна за URL-адресою). Це значення 

автоматично додається, коли метадані спочатку вводяться в службу. Рекомендованою 

практикою DCMI є використання профілю ISO 8601 для формату дати: РРРР-ММ-ДД. 

5. тема. Список ключових слів, що описують зміст фільму. (Тут 

використовуватимуться тематичні слова офіційної класифікаційної схеми); 

6. формат. Формат відеофайлу: Quicktime, Windows Media та ін. Рекомендованою 

практикою DCMI є використання інформації про тип MIME; 

7. коментар; 

8. широта; 

9. довгота; 

10. дописувач. Людина або організація, яка внесла свій внесок у зміст ресурсу; 

11. правовласник. Особа чи організація, що володіє або керує правами на ресурс. 

Рекомендована найкраща практика - використовувати URI або ім’я Власника прав для 

позначення організації; 

12. розмір файлу; 

13. ім'я файлу; 

14. тривалість; 

15. Хеш. Значення хешу SHA-1 для файлу. 

16. кліп / контроль часу. 

З урахуванням вищесказаного модель метаданих можна уявити як таку, що 

складається з трьох груп: метадані описують атрибути файлу; метадані програмного потоку і 

метадані з описом самого медіа. 

Модель наведена на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 - Програмна модель мультимедійних метаданих 
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ВИБІР ГАМА-КОРЕКЦІЇ У КІНЦЕВИХ ПРИСТРОЯХ ТА РЕЗУЛЬТУЮЧИЙ ВЛИВ 

НА КОЛЬОРОПЕРЕДАВАННЯ 

 

Анотація. Розглядаються питання гама-корекції, що використовується для покращення 

кольоропередавання скрізним трактом. Приводиться приклад використання значень гама-

корекції у стандартах ITU та EBU Tech. Відзначається, що при реалізації зазначених 

стандартів буде досягнуто відмінне кольоропередавання. Але, якщо розглядати 

інтерактивний обмін інформацією між пристроями, що реалізують зазначені стандарти, є 

відмінність на 1,09. В роботі приводяться робочі гіпотези щодо забезпечення не 

спотвореного кольоропередавання у випадку інтерактивного обміну тощо. 

Ключові слова: гама-корекція, камери, відтворювальні пристрої, кольоропередача. 

 

Передавальні камери та відтворювальні пристрої телекомунікаційних трактів мають 

нелінійні характеристики, що впливає на результуючі значення передаваного кольору. Це в скою 
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чергу призводить до порушення якості зображення. Саме з ціллю поліпшення якості 

передавання використовують гамма корекцію. Завдяки якій попередньо спотворюються значеня 

сигналу кольору, які компенсують нелінійність камери на передавальній частині тракту, та на 

приймальній частині – відтворювального пристрою. 

Перетворення, що використовуються на передавальній стороні обраховується із виразу 

, на приймальній стороні , де  – параметр кольору [1, 2].  
 

 
Рисунок 1 – Скореговані значення рівнів сигналу на перевальній стороні  та на приймальній 

 
 
Таблиця 1 – Значення степеневої функції 

 
    

Значення гама-
корекції 

1 1,6 2,2 2,8 

 
Відтак використання значені степеневої функції параметру  на передвальній та на 

приймальній стороні дозволяє реалізувати лінійну залежність в кольоропередаванні від 
передавальної сторони до приймальної. Однак, корегування відбувається в залежності від 
параметрів кінцевого пристрою, які на даний час мать велике різноманіття. Перш за все 
поділяють передавальні пристрої на ССТ та CMOS та приймальні прйстрої, що ділять на LCD, 
IPS, AMOLED тощо. Так як динамічний діапазон по яскравості у пристрої різниться то питання 
використання стандартизованих значень степеневої функції (гама-коррекції) , наприклад для 
телебачення 0,45 на передавальній стороні та 2.2 на приймальній [ITU-R BT.709, BT.2020], є не 
до кінця вивченим. 

В TECH 3355 [3] запропонований підхід щодо використання на передавальній стороні 
гама-корекцію рівну 0,45, а на приймальній стороні 2,4. Серед цього розробниками стандарту 
відзначається, що дане співвідношення реалізує не спотворену кольоропередачу. Результуючий 
коефіцієнт кольоропередавання є . Хоча в стандарті [ITU-R BT.709] 
відзначається про результуючий коефіцієнт гама-корекції, що рівний 1. 

Зазначений приклад свідчить про те, що конкретно для випадку , що розглядався у 
стандарті [4] є бажаним використання сумарного коефіцієнту 1,09, що в свою чергу є не 
прийнятним у стандарті [ITU-R BT.709].  

Однак існують інші випадки, що є за межами зазначених випадків. Серед них слід 
відзначити інтерактивний обмін контенту, що створений з використанням інших значень гама-
корекції. До них слід віднести системи цифрового кіно, системи відеоспостереження, 
комп’ютерний зір тощо. 
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Зазначені випадки потребують перегляду базуючись на характеристиках передавальних та 
відтворювальних пристроїв, їх спектральні характеристики колірних каналів тощо. Також слід 
зосередити увагу на використанні алгоритмів для корегування різницевих значень сигналів у 
випадках різних значень гама-корекції. 
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МЕТОДИ ПЕРЕДАЧІ ЗВУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОСТОРОВОГО 

ЕФЕКТУ 

 

Анотація. У роботі обґрунтовано вибір найбільш придатного варіанту передавання 

аудіоконтенту в системах цифрового мовлення для досягнення просторового ефекту при 

звуковідтворенні. 

Розглянуті та порівняні такі технології передавання звуку як SBA та OBA. Визначені 

швидкості передавання аудіоданих у разі застосування таких технологій. 

Дослідження можна використовувати в навчальному процесі для поглибленого 

вивчення систем цифрового мовлення та в процесі підготовки програм мовлення. 

 

Використання методів передавання просторового звуку (3-D звуку) для програм 

радіомовлення та звукового супроводу ТВ програм нині є актуальною дослідницькою 

задачею. Впровадження таких методів у технологічному процесі виробництва програм 

дозволить істотно поліпшити якість відтворюваного контенту. 

Нині запропоновані такі методи передавання просторового звуку як: 

1 - на основі каналів (channel-based audio, CBA); 

2 - на основі об'єктів (object-based audio, OBA); 

3 - на основі звукової сцени (scene-based audio, SBA). 

Також може застосовуватися комбінування цих підходів. 

Перший із зазначених методів, передавання звуку через багатоканальні системи,  

нині є найпоширенішим способом отримання просторового ефекту при звуковідтворенні.  

При підході на основі каналів кожен канал може бути відтворено тільки через 

окремий гучномовець, розташований в певній точці простору. Тому конфігурація каналів 

при звуковідтворенні має точно відповідати конфігурації, що використовувалася під час 

запису, інакше очікуваний просторовий ефект не буде досягнуто. 

Одним з напрямків досліджень передачі просторового звуку є розробка та 

удосконалення методів для перетворення вихідного набору звукових сигналів і відповідних 

метаданих в іншу конфігурацію звукових сигналів відповідно до наявних метаданих 

контенту, відомостей про систему відтворення і акустичної обстановці прослуховування. 

Методи передавання звуку на основі об’єктів та сцени задовольняють цій вимозі. 
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При використанні цих двох методів можна уникнути необхідності застосування чітко 

визначеної конфігурації системи відтворення на приймальній стороні, як це властиво 

передачі на основі каналів, і забезпечити незалежність від кількості і розміщення 

гучномовців на приймальній стороні. 

У методі OBA сигнали, що передаються, відповідають окремим звуковим елементам, 

що утворюють загальну звукову сцену. Наприклад, в якості об'єктів можна уявити солістів в 

ансамблі, співрозмовників в діалозі, тощо. Окремі об'єкти ідентифікуються 

випромінюваними звуковими сигналами і їх просторовими координатами. Передача повинна 

супроводжуватися метаданими, що описують параметри об'єкта. 

 

 
Рисунок 1 - Принцип просторового кодування об'єктів [1] 

 

На приймальній стороні для програвання аудіоконтенту може використовуватися 

довільна система відтворення. 

Подання аудіоконтенту на основі об'єктів має більший ступінь реалістичності в 

порівнянні з передачею на основі каналів, однак його ефективність з точки зору 

використання для цілей мовлення обмежена. Перш за все, вона обмежена складністю 

звукової сцени.  

Підхід на основі звукової сцени передбачає роботу з певним набором сигналів, що 

описують сформоване звукове поле. 

Подання звукового поля можна отримати, якщо знати звуковий тиск в кожній точці 

розглянутого простору в будь-який момент часу. При підході до передачі аудіоконтенту на 

основі сцени намагаються здійснити щось подібне - звукова сцена представлена набором 

значень тиску в певний момент часу, а також інші моменти часу, для яких виробляються 

відліки (наприклад, 48000 раз в секунду) [2]. 

Звуковий тиск p в точці простору є функцією ряду параметрів – p(r, θ, φ, t), 

де r - відстань від джерела звуку до точки спостереження, 

θ, φ - кути, що характеризують взаємне розташування джерела звуку і точки 

спостереження у вертикальній і горизонтальній площині відповідно. 

Щоб можна було передавати інформацію про звуковому полі і змоделювати його на 

приймальній стороні, значення тиску представляється у вигляді суми сферичних гармонік, а 

передачі підлягають коефіцієнти цих гармонік. За отриманими коефіцієнтами може бути 

синтезовано значення звукового тиску. Чим вище число коефіцієнтів, тим точніше модель 

звукового поля. 

Передані сигнали, відповідні коефіцієнтам, отримали назву сигналів амбісонік. На 

практиці застосовується обмежене число коефіцієнтів (16 або 25). 

Методи передачі просторового звуку описані в стандарті MPEG-H 3D Audio (ISO / 

IEC 23008-3 діє до: 2015). Стандарт розроблений для підтримки кодування як аудіоканалів, 

так і аудіооб'ектів, і аудіоконтенту за технологією амбісонік вищих порядків. Контент 

кожного типу може використовуватися як окремо, так і в поєднанні з іншими [2, 3]. 
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На приймальній стороні крім базового декодера буде потрібна система рендерінгу для 

сигналів різного класу, що перетворить ці сигнали, що будуть придатні для подачі на 

гучномовці. 

Отже, для покращення якості звукового контенту, радіомовники можуть вибирати 

оптимальний для них метод передавання просторового звуку. 

Так, вдалим є поєднання методів CBA та ОBA: оскільки абсолютно всі звукові сцени 

не можна представити у вигляді набору окремих чітко локалізованих точкових звукових 

об'єктів, розподілений в просторі навколишній звук зручно представити у вигляді каналів. 

Метод SBA потребує більш складну систему звукозапису (мікофонні решітки, тощо). 

Також для мовників є важливим питання необхідної швидкості цифрового 

аудіопотоку при передаванні 3-D звуку, оскільки пропускна здатність каналів звукового 

мовлення є обмеженою. 

В таблицях 1 і 2 представлені розраховані значення швидкості передавання 

аудіоданих для  різних методів передачі просторового звуку при використанні метода 

кодування HE-AAC. 

Для двох варіантів системи амбісонік, наведених в таблиці 1, передбачається, що її 

сигнали кодуються як окремі монофонічні сигнали. А для метода передавання каналів разом 

з об’єктами (табл.2)  нисхідне змішення (рис. 1) формується у вигляді монофонічного 

сигналу. 

 

Таблиця 1 – Значення швидкості цифрового потоку для передачі просторового звуку з 

використанням системи амбісонік вищих порядків (HOA – High Order Ambisonic) 

Формат контенту Загальна кількість 

переданих сигналів 

 

Швидкість передачі окремих 

сигналів амбісонік, 

кбіт/с 

Загальна швидкість 

передачі, 

кбіт / с 

HOA (3 порядок) 16 24 384 

HOA (4 порядок) 25 24 600 

 

Таблиця 2 – Значення швидкості цифрового потоку для передачі просторового звуку з 

використанням різних форматів (нисхідне змішення - монофонічний сигнал)  

Формат 

контенту 

Загальна 

кількість 

каналів і 

об'єктів 

Швидкість передачі 

нисхідного 

змішення 

багатоканального 

сигналу Vhe_aac_mono,  

кбіт/с 

Швидкість 

передачі 

додаткових 

даних про 

просторові 

параметри 

Vside_chan,  

кбіт/с 

Швидкість 

передачі 

сигналу 

звукових 

об'єктів 

Vobj_mix, 

кбіт/с 

Швидкість 

передачі 

додаткових 

даних про 

параметри 

об'єктів Vside_obj,  

кбіт/с 

Загальна 

швидкість 

передачі VΣ, 

кбіт/с 

2.0 + 3 obj 5 24 4 24 12 64 

5.1 + 3 obj 9 24 12 24 12 72 

7.1 + 3 obj 11 24 16 24 12 76 

 

З огляду на отримані значення, можна зробити висновок, що застосування методів 

передавання просторового звуку дозволяє досить компактне представлення звукової 

інформації та використання стандартних каналів цифрового мовлення. 
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АНАЛІЗ ХАРАКТЕРИСТИК ЯКОСТІ ТРАФІКУ МЕРЕЖІ  

E-UTRAN/LTE-ADVAN CED 

 

Анотація. Проведено дослідження характеристик якості обслуговування трафіку в 

мережі LTE-Advanced, отримані значення часу затримки пакетів в мережі LTE-Advanced за 

допомогою тензорного методу контурів і вузлових пар. Результати дослідження дозволять 

обрати конфігурацію з ’єднань базових станцій eNodeB в мережі LTE -Advanced з 

нормативним значенням часу затримки. 
 

Розвиток технологій в мережах мобільного зв’язку продовжується. LTE-Advanced - це 

черговий крок в еволюції мереж LTE (Long term evolution). Це нова технологія, яка допоможе 

впоратися з активним ростом трафіку бездротових даних, а також допоможе підвищити 

середні швидкості в бездротових мережах. Це означає також краще покриття, більшу 

стабільність і швидкість мереж. Основною особливістю LTE-Advanced є більш гнучке 

використання спектра та підтримка більш широкої смуги пропускання, також має розширені 

можливості багатоантенної передачі даних MIMO (Multiple Input Multiple Output) [1-2]. 

Важливою задачею на етапі будівництва такої мережі є вибір конфігурації побудови 

мережі радіодоступу E-UTRAN. В роботі запропоновано виконувати вибір конфігурації 

мережі E- UTRAN за критерієм середнього часу затримки. 

Метою роботи є аналіз характеристик якості мережі E-UTRAN/LTE-Advanced, за 

допомогою тензорного методу контурів і вузлових пар. 

Використаємо вузловий тензорний метод для дослідження параметрів якості 

обслуговування QoS та дозволяє одночасно отримувати структурні та функціональні 

характеристики мережі LTE-Advanced [3-5]. При рішенні поставленого завдання будемо 

розглядати не тільки характеристики обслуговування трафіку у вузлах мережі, а й результати 

замикання навантаження в контурах, використовуючи в тензорному методі дві системи 

координат, систему координат гілок мережі та контурів та вузлових пар мережі. Розглянемо 

розміщення базових станцій в мережі E-UTRAN, що складається з N = 5 базових станцій 

eNodeB, які зв’язані між собою v = 7 гілками - трактами (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Структурна схема мережі E-UTRAN/LTE-Advanced 

Для рішення поставленого завдання відомо: 

- інтенсивності трафіку в трактах мережі E-UTRAN/LTE-Advanced, які задані в табл. 1. 

 

Таблиця 1 - нтенсивності трафіку в трактах мережі E-UTRAN. 

v1 v2 vЗ v4 v5 v6 v7 

100 200 100 300 400 200 300 

 

- довжина пакетної черги , яка становить 100 тис. пакетів та задана у вигляді вектора Нn = [0 

0 100 0]
t 
; 

- базисна матриця перетворення між заданими системами координат B
v
rn: 

 

(1) 

 

 

Необхідно знайти: 

1) Інтенсивності трафіку Ln в вузлах та контурах мережі E-UTRAN/LTE-Advanced. 

2) Значення середнього часу затримки пакетів Тn для кожної базової станції eNodeB 

мережі E-UTRAN/LTE-Advanced. 

3) Довжину пакетної черги в контурах та базових станціях eNodeB мережі E-

UTRAN/LTE-Advanced. 

4) Значення середнього часу затримки пакетів Тv в трактах мережі E-UTRAN/LTE-

Advanced. 

5) Довжину пакетної черги в трактах мережі E-UTRAN/LTE-Advanced. 

Для рішення використовуємо тензорний метод контурів та вузлових пар, 

запропонований в роботах [3-5], який дозволяє отримати значення середнього часу 

затримки пакетів та довжини пакетної черги одночасно для всіх об’єктів мережі. 

В якості функціонального рівняння використовуємо формулу Літтла [4]: 
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 (2) 

 

де Нv - довжина пакетної черги в трактах мережі E-UTRAN/LTE-Advanced, Lv - інтенсивність 

трафіку трактах мережі E-UTRAN, Tv - час затримки пакетів трактах мережі E-UTRAN, Нrn- 

довжина пакетної черги в контурах та базових станціях мережі E-UTRAN, Lrn - інтенсивність 

трафіку в контурах та базових станціях мережі E-UTRAN, Тrn - час затримки передачі пакетів 

в контурах та базових станціях мережі E-UTRAN. 

Знайдемо інтенсивності трафіку Ln в вузлах та контурах мережі E-UTRAN/LTE-

Advanced згідно виразу (2) та використовуючи вираз (1) отримуємо: 

 

 

(3) 

 

Знайдемо значення середнього часу затримки пакетів Tn для кожної базової станції 

eNodeB мережі E-UTRAN/LTE-Advanced [4]: 

 

 
(4) 

Довжину пакетної черги в контурах та базових станціях eNodeB мережі E- 

UTRAN/LTE-Advanced знайдемо згідно [3-5] : 

 

 (5) 

Тензор довжини пакетної черги в контурах та вузлах мережі Hrn представлено у 

вигляді (6), коли час затримки Тr = 0 [3-5]: 

 

 

(6) 

Значення часу затримок пакетів Тrn в контурах та базових станціях eNodeB мережі E- 

UTRAN/LTE-Advanced визначається згідно виразу [3-5]: 

 

 

(7) 

Знайдемо значення середнього часу затримки пакетів Тv в трактах мережі Е-

UTRAN/LTE-Advanced: 

 (8) 

Довжину пакетної черги в трактах мережі E-UTRAN/LTE-Advanced [3-5]: 

 
(9) 

Результати рішення задачі показані на рис. 2. 
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Рисунок 1 - Структурна схема мережі E-UTRAN/LTE-Advanced  

з результатами рішення задачі 
Висновки: 

1. Проведено дослідження характеристик якості обслуговування трафіку в мережі 

LTE- Advanced. Використовуючи тензорний метод контурів і вузлових пар отримано 

значення часу затримки пакетів та значення довжини пакетної черги в мережі E-

UTRAN/LTE-Advanced. 

2. Отримані результати дозволять обрати конфігурацію з’єднань базових станцій 

eNodeB в мережі E-UTRAN/LTE-Advanced з заданим значенням часу затримки за умови 

відсутності затримок в контурах мережі. 
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ДЖЕРЕЛА ОПОРНОЇ НАПРУГИ В СХЕМІ ВИМІРЮВАННЯ НАПРУГИ 

СЕРЕДНЬОКВАДРАТИЧНОГО ЗНАЧЕННЯ 
 

Анотація. Структурна схема пристрою для здійснення способу вимірювання 

середньоквадратичного значення змінної напруги синусоїдальної форми. Пристрій 

складається з джерела опорних напруг, першого компаратора , другого компаратора, 

логічного елемента АБО , інтегратора, нуль- індикатора  та вимірювача постійної напруги. 

В якості джерела опорної напруги обрано прецизійне двополярне джерело опорної напруги. 

AD688 - це еталон стеження, низька похибка спостереження, низька початкова похибка і 

низький температурний дрейф забезпечує еталонному AD688 абсолютну точність ± 10В. 

Ключові слова: Вимірювання змінної напруги, джерело опорної напруги, нуль-

індикатор, точність вимірювання, схема включення AD688, еталон. 

 

На рис. 1 наведена структурна схема пристрою для здійснення способу вимірювання 

середньоквадратичного значення змінної напруги синусоїдальної форми[1]. 

Пристрій складається з джерела опорних напруг 1, першого компаратора з рівними за 

абсолютним значенням різнополярними вихідними сигналами  + Uвих (рівень логічної 1) та 

-Uвих (рівень логічного 0) 2, другого компаратора з рівними за абсолютним значенням 

різнополярними вихідними сигналами + Uвих (рівень логічної 1) та - Uвих, (рівень логічного 

0) 3, логічного елемента АБО 4, інтегратора 5, нуль- індикатора 6 та вимірювача постійної 

напруги 7.  

Нуль-індикатор 6 показує, чи вірно виставлено рівень позитивної та негативної 

опорних напруг, які формуються генератором опорних напруг 1. Якщо нуль-індикатор 6 

встановився в "0", то значення опорної напруги, при якому це сталося, і є шуканим 

середньоквадратичним значенням вхідної напруги Uвх(t). Це значення вимірюється за допо-

могою вимірювача постійної напруги 7. 

 
Рисунок 1 - Структурна схема пристрою для здійснення способу вимірювання 

середньоквадратичного значення змінної напруги синусоїдальної форми 

 

Прецизійні джерела опорної напруги необхідні в багатьох випадках, і  область їх 

застосування постійно розширюється. В якості джерела опорної напруги (ДОН) для 

здійснення способу вимірювання середньоквадратичного значення змінної напруги 

синусоїдальної форми обираємо прецизійне двополярне джерело опорної напруги, яке 

зображене на рисунку 3. Ціна ДОН зазвичай має малу частину системи в цілому, але може 

істотно впливати на її результуючі характеристики, тому немає сенсу економити на ньому. 

Частіше всього прецизійні ДОН виготавлюють на позитивні напруги, хоча бывают і 

виключення. Для отримання негативних напруг від джерел позитивних напруг використання 

інверторів небажано, оскільки добавиться похибка інвертора. Можливо включення 

двовивідного джерела аналогічно стабілітрону, т.б. необхідно подати на його негативний 

вивід негативний струм, хоча б через резистор, підключений до негативного джерела 
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напруги. Якщо необхідно використовувати трививідну схему на позитивні напруги, її вивід 

повинен бути заземлений, а на загальний вивід приладу за допомогою джерела струму чи 

хоча б резистора, подати негативний струм, достатній для живлення навантаження.  Слід 

переконатися, що напруга між виводами входа і GND не перевищує для приладу допустимої 

величини. На рисунку 3 показана схема включення AD688 для отримання двополярної 

напруги за допомогою додаткових буферів.  

 

 
Рисунок 2 - Двополярне джерело опорної напруги на AD688 

 

AD688 - це еталон стеження з високою точністю ± 10В. Низька похибка 

спостереження, низька початкова похибка і низький температурний дрейф забезпечує 

еталонному AD688 абсолютну точність ± 10В, раніше недоступну в монолітної формі. 

AD688 використовує запатентований іонно-імплантований прихований стабілітрон і лазерне 

підстроювання дрейфу пластин високостабільних тонкоплівкових резисторів для 

забезпечення кращих характеристик низької вартості. AD688 включає в себе базовий 

опорний осередок і три додаткових підсилювача. Підсилювачі лазерної обрізаються для 

низького зміщення, низького дрейфа і підтримування точності підсилення. Підсилювачі 

скофігуріровани так, щоб забезпечувати підключення за Кельвіном до навантаження для 

управління сильнострумовим навантаженням, забезпечуючи повну точність AD688 там, де 

потрібно в схемі додатка. Низька початкова помилка дозволяє використовувати AD688 в 

якості системного еталона в додатках для точних вимірювань, що вимагають 12-бітної 

абсолюної точності. У таких системах AD688 може забезпечувати відому напругу для 

калібрування системи, що дозволяє уникнути витрат на періодичне повторне калібрування. 

Крім того, механічна нестабільність підлаштування потенціометра і можливість 

неправильного калібрування можуть бути усунені за допомогою AD688 і програмного 

забезпечення для калібрування. AD688 доступний в трьох версіях. Марки AD688AQ і BQ 

упаковані в 16-контактні корпусу (0,3 дюйма) і призначені для роботи в діапазони від -40
о
С 

до +85
о
С. Сплави AD688SQ призначені для роботи в діапазоні від -55

о
С до + 125

о
С. 
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СЕКЦІЯ 2. ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ 
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ДОСЛІДЖЕННЯ КОЕФІЦІЕНТА ЗАХИСНОЇ ДІЇ МЕТАЛЕВОГО ПОКРОВУ 

КАБЕЛЯ ОКЛБг-3-М1-1х4Е-0,35Ф3,5/0,21Н19-4/4 

 
Анотація. В даній роботі виконані дослідження ідеального коефіцієнта захисної дії 

(КЗД) стальної гофрованої оболонки оптичного кабелю (ОК) типу ОКЛБг-3-М1-1х4Е- 

0,35Ф3,5/0,21Н19-4/4 в широкому діапазоні провідності землі від (10
-1

 до 10
-3

)
 
См/м та 

магнітної проникненості
 
сталі 200r  . Відсутність значень КЗД оптичних кабелів в 

діючій нормативній документації ВАТ «Укртелекома» вказує на актуальність даної 

роботи. 

Практична цінність роботи складається з того, що отримані значення ідеального 

КЗД можуть бути використані проектними організаціями різних міністерств, відомств та 

власних операторів зв’язку для оцінки зовнішніх електромагнітних впливів ліній високої 

напруги та грозової електрики на кабельні лінії зв’язку, які реалізовані на базі даного кабелю. 

Ключові слова: оптичні кабелі, стальна гофрована оболонка,броня, жили 

дистанційного живлення, коефіцієнт захисної дії оболонки кабелю. 

 

 Оптичні кабелі з металевими (ОКм) елементами (центральним силовим елементом, 

жилами дистанційного живлення (ЖДЖ), металевою оболонкою та бронею) підлягають 

впливам зовнішніх електромагнітних полів (ЕМП), що збуджуються лініями 

електропередачі, проводами контактної мережі електрофікованних залізниць, метрополітену, 

трамваїв, радіостанціями та грозовими розрядами. В результаті дій ЕМП в колах між 

металевими елементами ОКм та в колах «металевий елемент кабелю – земля» виникають 

впливи, які діляться на заважаючі та небезпечні.  

Заважечі впливи в ОКм можуть привести до збою роботи системи дистанційного 

живлення обладнання волоконно-оптичних систем передачі (ВОСП), а на електрифікованих 

залізницях до збою роботи систем зв’язку та сигналізації. Небезпечні впливи можуть 

привести до виходу із ладу кабелю і обладнання ВОСП та враження обслуговуючого 

персоналу. 

Екрануючі елементи ОКм (металева оболонка, броня кабелю) в тій чи інший мірі 

захищають ЦСЕ та ЖДЖ від впливу ЕМП. Ступень цього захисту характеризується 

коефіцієнтом екранування, чи КДЗ металевих покривів ОК.  

Коефіцієнт захисної дії екрануючих покровів ОКм, визначається відношенням 

електрорушійної сили (ЕРС), чи напруги в ЦСЕ або ЖДЖ до цих же величин при відсутності 

екрануючих покровів. 

Як відомо [1,2], чим менше КЗД, тим менше величина ЕРС, що наведена в ЦСЕ чи 

ЖДЖ, і тим більше ступень захисної дії екрануючих покровів ОКм від зовнішніх ЕМП.  

В теорії захисту кабельних ліній зв’язку від впливу зовнішніх ЕМП [2] існують 

поняття реального та ідеального КЗД:  

пс
ід 2 2 2

мп мп

,
R

R
R L




 (1) 

1 (1 ) ( , , ),реал ід об АR R Ф l     (2) 
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де Rпс – опір постійному струму  кабелю, Ом/км; 

Rмп – повний опір кола «оболонка – земля», Ом/км; 

Lмп – повна індуктивність кола «оболонка-земля», Г/км; 

Ф – функція, що враховує поширення індукованих напруг у точках з поточною координатою 

Х до початку кола. 

Згідно цієї теорії реальних КЗД екрануючих покровів кабелю переходить в ідеальний, 

якщо ці покрови мають ідеальне заземлення. 

В дійсний час в Україні діє «Інструкція по захисту волоконно-оптичних кабелів від 

ударів блискавки та електромагнітних впливів» [1], але значення КЗД для різних конструкцій 

оптичних кабелів в ній відсутні. 

Метою даної роботи є дослідження ідеального та реального КЗД оптичного кабелю 

ОКЛБг-3-М1-1х4Е-0,35Ф3,5/0,21Н19-4/4 з металевою гофрованою оболонкою. 

Дослідження ідеального та реального КЗД проведені при: магнітній проникненості 

броні 200r  , провідності землі від (10
-1

 до 10
-3

)
 
См/м в тональному діапазоні частот від 

(0,05 до 10) кГц. 

Отримані значення R ід цього кабелю в залежності від провідності землі в тональному 

діапазоні частот приведені на рис.1. 
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Рисунок 1 – Графіки залежності ідеального КЗД гофрованої оболонки кабелю ОКЛБг-3-М1 

1х4Е-0,35Ф3,5/0,21Н19-4/4 від питомої провідності землі в тональному діапазоні частот 

 

Висновки. Виконанні дослідження дозволили встановити, що: 

– значний вплив на величину реального КЗД мають величини опіру кінцевого 

заземлення. Чим краще заземлена оболонка кабелю, тим менше відрізняється значення 

реального коефіцієнта захисної дії від значень ідеального коефіцієнтів захисної дії. 
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– реальний КЗД броні кабелю ОКЛБг-3-М1-1х4Е-0,35Ф3,5/0,21Н19-4/4 змінюється 

при зміні частоти від 0,05 до 10 кГц: при σ = 10
-1

 См/м на 95,8%, σ = 10
-2

 См/м  на 94,8%,   

σ = 10
-3

, См/м 91,2%. 

З огляду на ці розрахунки, можна зробити висновок, чим менше КЗД, тим краща 

реальна дія гофрованої оболонки. При малій величині опору заземлення металевого покриття 

кабелю реальний КЗД навіть при великій довжині кабелю дорівнює ідеальному КЗД. 

Отримані значення Rід можуть бути рекомендованими проектним організаціям 

зв’язку, залізничного транспорту, міських мереж електротранспорту та іншим організаціям 

для оцінки ступеню електромагнітного впливу на даний тип кабелю та розробки заходів його 

захисту. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ ПІДВИЩЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ  

РОБОТИ МЕРЕЖ ХPON 

 

Анотація. В роботі наведені результати дослідження способів побудови оптичних 

мереж з використанням  технологій xPON та засобів підвищення ефективності при їх 

експлуатації. Розроблені рекомендації щодо забезпечення стабільності роботи мереж 

провайдерів при модернізації в межах проекту B6.  

 

Сучасний стан розвитку телекомунікацій в Україні характеризується стрімким 

преходом від  мідних кабелів на оптичні лінії. Особливу актуальність це набуває у рамках 

проекту В6, який впроваджує компанія ОАО «Укртелеком», який передбачає демонтаж 

класичних АТС/РАТС і організацію мережевої інфраструктури з використанням так званих 

«активних шаф» і технології FTTC (Fiber-to-the-Curb), а також заміну старих мідних кабелів 

на оптичні лінії. Найбільш бажаним з економічної точці зору, при цьому є використання 

мереж xPON, в лініях передавання яких використовуються тільки пасивні компоненти 

(оптичний кабель, оптичні дільники та з’єднувачі). 

Метою роботи є дослідження способів впровадження технології xPON при 

переведенні користувачів на підключення до оптичних мереж і  розробка рекомендацій щодо 

забезпечення якості і стабільності роботи оптичних мереж. 

Поставлена мета в роботі досягається вирішенням наступних завдань: 

1. Дослідження предметної області 

2. Дослідження зв’язку прийомо-передавачів мереж xPON 

3. Розробка рекомендацій щодо підвищення стабільності роботи мереж xPON 

На підставі проведеного аналізу можна зробити наступні висновки.  

В оптичних мережах xPON активними компонентами виступають:  

 на стороні клієнта -  абонентські термінали  ONU (Optical Network Unit); 
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 на стороні провайдера мережі - оптичні лінійні термінали OLT (Optical Line 

Terminal). OLT являє собою отправну точку для пасивної оптичної мережі, яка підключена 

до комутатора рівня ядра через Ethernet кабелі. 

Інформація від кожного ONU до OLT  передається в конкретний час, тобто 

використовується TDMA (Time Division Multiple Access), так як усі ONU використовують 

одну довжину хвилі. Прямий же зв’язок використовує FDMA (Frequency Division Multiple 

Access), оскільки довжина хвилі передавача  OLT відрізняється від передавача ONU. То ж 

важливішим є зв’язок від ONU до OLT, так як він чутливіший до проблем в оптичній лінії. 

В мережах xPON існує  таке поняття як «оптичний бюджет» (оптичний бюджет 

потужності визначається як різниця між потужністю передавача (SFP OLT трансіверу) і 

чутливістю приймача в ONU), який треба відстежувати при побудові оптичної мережі, а 

також при під’єднанні нових клієнтів. Якщо при реконструкції  мережі не змінювати мережні 

компоненти (оптичні дільники), оптичний бюджет буде тільки розширюватись. Крім цього  

потрібно постійно стежити за потужністю випромінювання в мережі. Якщо оптичний 

бюджет буде збільшуватися, це буде збільшувати вплив хроматичної матеріальної дисперсії, 

яка складається зі змінень показників заломлень на оптичних дільниках та з’єднувачах.  

Отже для зменшення впливу хроматичної дисперсії при побудові мереж xPON 

рекомендується використовувати одномодові оптичні кабелі з східчастим показником 

заломлення та періодично перевіряти дані згасання оптичного сигналу на приймачах 

клієнтського обладнання (ONU). 

На підставі проведеного дослідження зв’язку прийомо-передавачів мереж xPON 

можна констатувати наступне.  

Оптичні модеми можуть мати декілька портів для включення кінцевих пристроїв, що 

використовуються для підключення пристроїв IPTV чи IP-телефонії. З цього приводу 

доцільно навести  порівняння протоколів PPPoE та DHCP.  

PPPoE - тунельний протокол, який дозволяє налаштовувати (або інкапсулювати) IP, 

або інші протоколи, які нашаровуються на PPP, через з'єднання Ethernet, але з програмними 

можливостями PPP-з'єднань, і встановлює з'єднання точка-точка, яке використовується для 

транспортування IP-пакетів, що працює з можливостями PPP.  

DHCP - стандартний протокол , який дозволяє комп'ютерам автоматично отримувати 

IP-адресу та інші параметри, необхідні для роботи в мережі. Для цього комп'ютер 

звертається до DHCP-сервера. Мережевий адміністратор може задати діапазон адрес, які 

будуть розподілені між комп'ютерами. Це дозволяє уникнути ручного налаштування 

комп'ютерів мережі й зменшує кількість помилок. У взаємодії по протоколу DHCP беруть 

участь дві або три сторони: 

 DHCP-клієнт - той, хто хоче отримати параметри налаштування TCP / IP; 

 DHCP-сервер - той, хто видає ці параметри; 

 DHCP-ретранслятор  - допоміжний учасник, який виступає у ролі посередника між 

клієнтом і сервером. Він використовується в тих випадках, коли у клієнта немає можливості 

звернутися до сервера безпосередньо, зокрема, в тому випадку, якщо вони знаходяться в 

різних широкомовних доменах. 

 

Переваги та недоліки зазначених протоколів наведено у таблицях 1 і 2. 

 

Таблиця 1. 

Переваги протоколів 

PPPoE DHCP 

• Обслуговування білінгу і заміна 

клієнтської частини відносно простіша 

• Немає прив'язки до MAC'у, що робить 

простим заміну обладнання, в разі 

• Зрозуміліше, простіше, менш вимоглива 

до ресурсів мережі, дешевша. 

• Простота і швидкість нанаштування 

серверної і клієнтської частини 
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несправності: потрібно тільки налаштувати 

PPPoE на новому обладнанні 

• Простіша робота з IP пулами: адреси 

роздаються різним BRAS'ам, в різних 

VLAN'ах, з одних і тих же пулів. 

• Прозорість механізму роботи і 

діагностики. 

• Мінімальний розмір службових 

заголовків, навантаження процесорів - 

велика швидкість 

• Простота масштабування 

 

Таблиця 2. 

Недоліки протоколів 

PPPoE DHCP 

• Швидкість менше, витрат більше 

• Велике навантаження на процесори 

обладнання, що працює з PPPoE 

• Найбільший обсяг службових заголовків, 

як наслідок, менше корисного навантаження 

можна передати 

• Більше роботи з ядром. 

• Необхідне чітке відпрацювання сриптів, 

що відпрацьовуються при блокуванні \ 

розблокуванні 

• Необхідний добре продуманий адресний 

простір 

 

На основі порівняння можна зробити наступний висновок - використання протоколу 

DHCP є простішим для налаштування, моніторингу, підтримання стабільної роботи та 

захисту від зовнішніх атак. 

При вирішенні задачі прив'язки IP-адреси до порту комутатора, а також  для захисту 

від атак доцільно використовувати опцію 82 протоколу DHCP (DHCP option 82). Опція 

забезпечує можливість інформування DHCP-сервера про те, від якого DHCP-ретранслятора  і 

через який його порт був отриманий запит. Опція 82 складається з двох підопцій: 

 Agent Circuit ID - містить інформацію про те, з якого порту прийшов запит на DHCP-

ретранслятор. 

 Agent Remote ID - ідентифікатор самого DHCP-ретранслятора, який задається при 

налаштуванні, наприклад  MAC-адреса комутатора або його опис у будь-який зручний 

спосіб. 

Підсумовуючи веще сказане можна сформулювати наступні рекомендації. 

1. Для зменшення впливу хроматичної дисперсії при побудові мереж xPON 

рекомендується використовувати одномодові оптичні кабелі з східчастим показником 

заломлення.  

2. Доцільно періодично під час експлуатації перевіряти дані згасання оптичного 

сигналу на приймачах клієнтського обладнання (ONU),  звертаючи увагу на попередні 

ділянки. Різниця між потужністю від ONU на приймачі OLT повинна бути в рамках 10дБ. 

3. Використання протоколу DHCP забезпечує зручне налаштування, моніторинг 

мережі та захисту від зовнішніх атак, а використання опції 82 допомагає в діагностиці 

проблем та контролю підключених клієнтів до мережі.  

 

Висновки. Сучасний стан розвитку телекомунікаційних мереж України у межах 

впровадження проекту В6 потребує також модернізації мереж провайдерів, шляхом  

переходом до оптичних мереж. Найбільш доцільним при реконструкції  мереж є 

використання мереж xPON. Застосування протоколу DHCP є простішим для налаштування, 

моніторингу, підтримання стабільної роботи мережі та захисту від зовнішніх атак, а 

використання опції 82 допомагає в діагностиці проблем та контролю підключених клієнтів 

до мережі. Пропоновані в роботі рекомендації дозволять забезпечити стабільність роботи та 

ефективність модернізованих мереж провайдерів при експлуатації.  
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МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ПРОВІДНИКОВИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ 

 

Анотація. Розглядається питання контролю стану провідних телекомунікаційних 

мереж різними методами при різноманітних їх пошкодженнях. Показані різноманітні типи 

пошкоджень та способи їх знаходження. Проводиться оцінка відомих методів контролю 

та захисту інформації. 

  

У загальній структурі системи передачі інформації головною складовою є лінії зв’язку 

та їх безпека. Як засоби передачі інформації або передачі електричної енергії є провідні лінії 

зв’язку. З кожним роком вони збільшують свою загальну довжину, тому повинні 

збільшуватись і вимоги з якості передачі. Це та ряд інших вимог, таких як кібербезпека, 

визначають необхідність наявності технічних засобів з контролю цілісності та швидкої 

локалізації і ліквідації порушень у  лініях зв’язку у разі необхідності та захисту інформації. 

Пошук пошкоджень у лініях зв’язку ускладнюється ще тим, що крім таких випадків 

пошкоджень як розрив або коротке замикання, велика кількість пошкоджень на «часткові» 

пошкодження – опору, вплив з боку сусідніх жил через зміни властивостей ізоляційних 

матеріалів і т.п. 

Сучасні прилади для пошуку неоднорідностей, які базуються на використанні методу 

імпульсивної рефлектометрії добре зарекомендували себе при їх використанні для 

високочастотних ліній зв’язку (коаксіальних або оптичних). Використання ж їх на 

низькочастотних провідних лініях вже не дає такого результату. При цьому необхідно 

використовувати зондуючий імпульс більшої тривалості, що приводить до зменшення і так 

невисоку розрізнювальну спроможність. 

Велику частку в існуючій системі передачі даних складають лінії зв’язку, що 

обумовлено зручністю при виконанні з’єднань, високим коефіцієнтом корисної дії, 

незмінністю хвильового опору лінії [1,2]. 

Єдиним засобом забезпечення передачі даних із найменшими втратами та рівнем 

помилок найчастіше є провідникові лінії зв’язку. При цьому якість самої лінії зв’язку 

головним чином визначає якість передачі від передавального приладу до приймального. 

Під дією різноманітних зовнішніх та внутрішніх факторів у лінії можуть виникати 

зміни її внутрішньої структури – неоднорідності. Результатом пошкодження може бути зміна 

стану лінії та її параметрів, що може привести до втрати інформації. 
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Для кожного із існуючих типів ліній властиві різні типи пошкоджень, які можуть 

виникати під час експлуатації лінії. 

Основні типи пошкоджень, які виникають в лінії, це: 

 замикання між жилами або між жилою та екраном, а також обриви («кінцеві» 

неоднорідності); 

 зміна фізичних параметрів лінії, таких як повздовжній опір, ємність між жилами 

(«часткові» неоднорідності); 

Контроль стану лінії можна представити як комплекс дій, направлених на пошук 

пошкоджень в лінії зв’язку, визначення їх параметрів (тип, протяжність та відстань) та 

захист інформації. Існують різні методи пошуку цих пошкоджень – вимірювання опору між 

жилами, імпульсний, вимірювання зсуву фаз. Найбільш поширений – імпульсний метод. Він 

забезпечує високу точність вимірювання у високочастотних лініях. Але для низькочастотних 

ліній відомі методи вимірювання відстаней до пошкоджень не можуть забезпечити 

прийнятно високу розрізнювальну здатність, яка виражається у десятках та сотнях метрів[1]. 

На сучасному етапі актуальність вимірювання характеристик ліній зв’язку 

обумовлена необхідністю оперативно визначити параметри лінії та визначити відстань до 

пошкоджень із більшою точністю, ніж та, що забезпечується сучасними методами. 

Серед усіх підходів для розв’язання даного питання найбільш широко застосовується 

часовий підхід, обумовлений простотою розділення сигналів відбитих від кожного об’єкту. 

Але кінцева тривалість зондувального імпульсу являється суттєвим обмеженням для 

досягнення високих показників точності та розрізнювальної спроможності[2]. 

Іншим підходом є фазові підходи. В практиці вимірювань відомо, що застосування 

саме фазових методів вимірювання різноманітних фізичних величин дозволяє отримати 

високих показників точності. Проте, загальним недоліком фазових методів вимірювання 

відстаней є фазова неоднозначність при спробі знаходження відстаней до декількох об’єктів. 

Іншою проблемою є неточковий характер пошкоджень, які зазвичай оцінюються як точкові 

пошкодження. Тому фазочастотний підхід для вимірювання відстаней об’єктів потребує 

також додаткових  удосконалень для підвищення точності вимірювання відстаней до 

пошкоджень, визначення розміру та характеристик пошкоджень в провідникових лініях 

зв’язку[1]. Завжди необхідно визначати особливості застосування існуючих руйнівних та 

неруйнівних діагностичних методів та їх застосування як для високочастотних так і 

низькочастотних кабельних мереж, а також їх можливості щодо забезпечення ідентифікації 

пошкоджень в лінії та забезпечення збереження інформації.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЯКОСТІ МЕРЕЖІ МОБІЛЬНОГО 

ЗВ'ЯЗКУ ТЕХНОЛОГІЇ LTE 

 

Анотація. За допомогою вузлового тензорного методу досліджені характеристики 

якості мережі LTE. Отримано значення часу затримки пакетів та довжини пакетної черги 

в трактах та вузлах мережі LTE.  

 

Впровадження технології LTE (Long Term Evolution) четвертого покоління 4G в 

мережах мобільного зв’язку України дозволяє реформувати структуру мобільної мережі, 

збільшити швидкості передачі інформації та розширити набір послуг для мобільних 

абонентів. Розвиток мережі LTE відбувається виключно на базі IP-технологій з побудовою 

нової мережі E-UTRAN (Evolved UMTS Terrestrial Radioaccess Network) на базі існуючої 

мережі ЕРС (Evolved Packet Core). При кожній базовій станції eNodeB в мережі E-UTRAN 

використовується модуль управління мобільністю MME (Mobility Management Entity), який 

виконує функції управління абонентськими даними, авторизацію, автентифікації та 

управління мобільністю абонента [1-2].  

В такій мережі E-UTRAN необхідно знайти топологію та з’єднання eNodeB для 

забезпечення необхідних показників якості QoS (Quality of service). 

Розглянемо рішення задачі визначення характеристик якості мережі LTE. Знайдемо 

одну з характеристик якості обслуговування, а саме, середній час затримки пакетів в базових 

станціях eNodeB та трактах їхнього з’єднання. Для вирішення цієї задачі використаємо 

вузловий тензорний метод, який дозволяє одночасно враховувати не тільки структурні 

особливості побудови мережі LTE, а ще й функціональні особливості її об’єктів [3-4]. 

Нехай вихідна структура мережі E-UTRAN складається з N = 6 базових станцій 

eNodeB, які зв’язані між собою  гілками – трактами (рис. 1). Відомі інтенсивності 

трафіку в трактах мережі та задані в табл. 1 та довжина 
vH  пакетної черги, яка становить 

200 тис. пакетів [3-4].  

 

Таблиця 1 − Інтенсивності трафіку в трактах мережі LTE 

Інтенсивність навантаження, L 

тис. пакетів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

350 150 200 0 500 250 400 100 250 

 

Необхідно знайти: 

 середній час затримки пакетів в базових станціях eNodeB мережі E-UTRAN та 

трактах їхнього з’єднання; 

 довжину черги пакетів в базових станціях eNodeB мережі E-UTRAN та трактах 

їхнього з’єднання. 

Згідно розглянутого фрагменту мережі E-UTRAN/LTE (рис. 1), запишемо базисну 

матрицю B [3-4]: 

 

v1 

 

v3 

v10 
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(1) 

Для знаходження значень середнього часу затримки використовуємо формулу Літтла 

[3-4] в двох системах координат (СК), СК вузлових пар  базових станцій eNodeB та СК 

трактів з’єднання в мережі LTE. Згідно [3-4]: 

 TLH  ,  TLH  , (2) 

де H та H – пакетна черга в трактах та eNodeB мережі LTE,  L та L – інтенсивності 

трафіку в трактах та eNodeB мережі LTE, Т та Т – середній час затримки пакетів  трактах та 

eNodeB мережі LTE, відповідно. 

Для розрахунку пакетної черги в базових станціях eNodeB скористаємося формулою 

перетворення між СК [3-4]:  
 vHBH  . (3) 

Знайдемо інтенсивність трафіку L в eNodeB згідно [3-4] та значення інтенсивності із 

табл. 1: 
t

vBLBL   , (4) 

де L – інтенсивність трафіку в трактах з’єднання eNodeB. 

Результати розрахунку інтенсивностей трафіку в базових станціях eNodeB мережі 

LTE наведені в табл. 2. 

   

Таблиця 2 − Інтенсивності трафіку в базових станціях eNodeB мережі LTE 

Інтенсивність 

навантаження, L 

тис. пакетів 

1 2 3 4 5 6 

250 550 550 700 850 550 

Для знаходження часу затримки пакетів Т в базових станціях eNodeB 

використовуємо вираз (2), з якого тримаємо T [3-4]: 

   HLT
1

 . (5) 

Час затримки пакетів в трактах Т  мережі LTE визначається згідно виразу [3-4]: 

TBT t

v  . (6) 

Результати знаходження часу затримки в трактах та базових станціях eNodeB мережі 

LTE показані на рис. 1. 

 
Рисунок 1  Результат рішення задачі 
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Висновки 

1. Вирішено задачу визначення часу затримки пакетів в мережі LTE за допомогою 

вузлового тензорного методу.  

2. За результатами розрахунків визначено середній час доставки пакетів з 

довжиною 200 тис. пакетів від базової станції N7 до базової станції N3, який складає 0,801 

с.  
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Кіфорук С.В. 

 

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ РОБОТИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ 

ЛІНІЙ ЗВ’ЯЗКУ ДВОХ КЛІМАТИЧНИХ РАЙОНІВ УКРАЇНИ 

 

Анотація. В даній роботі отримано результати досліджень показників якості 

роботи діючих підземних волоконно-оптичних ліній зв’язку (ВОЛЗ), що знаходяться в 

північно-західному та південно-східному кліматичних районах України на основі 

експлуатаційних даних про кількість, причини та характер пошкоджень за п’ятирічний 

період. Дослідження проведені на ВОЛЗ більшості адміністративних областей кліматичних 

районів. Лінії реалізовані на волоконно-оптичних кабелях (ВОК) з бронею та без броні. 

Отримані значення щільності (m), інтенсивності відмов ( ) і середнього часу 

відновлення зв’язку ( сер.вt ) на ВОЛЗ по областям дозволили  одержати середні значення цих 

показників вказаних кліматичних районів. 

Значення m,  , сер.вt  можна використовувати для розрахунку, у першому наближенні, 

параметрів надійності ВОЛЗ даних кліматичних районів України. 

Ключові слова:  волоконно-оптична лінія зв’язку, показники якості роботи, 

надійність, пошкодження, відмова. 

 

Широкий розвиток волоконно-оптичних ліній зв’язку на транспортних 

телекомунікаційних мережах та мережах абонентського доступу України привів до 

необхідності забезпечення відповідного рівня надійності їх роботи. 

Досконалість ВОЛЗ залежить, в свою чергу, від багаточисленних факторів, одним із 

яких є їх надійність. 

Визначення показників надійності діючих ВОЛЗ відіграє особливе значення для 

належної організації технічної експлуатації лінії та дозволяє контролювати зміни технічного 

стану оптичних кабелів та лінії в цілому. 

Контроль рівня технічного стану ВОЛЗ , в першу чергу, забезпечується шляхом 

визначення, обробки та аналізу експлуатаційних показників якості роботи лінії.  

http://pt.journal.kh.ua/
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Ці показники дозволяють відслідковувати зміни надійності діючих ВОЛЗ. Вихідні 

дані показників якості роботи лінії, отримані за результатами експлуатації, повинні 

корегуватися при накопиченні додаткових відомостей про характер та причини 

пошкодження ВОЛЗ. 

На сьогодні згідно з [1] територія України поділена на 5 кліматичних районів, в 

кожному з яких вплив факторів середовища на підземні ВОЛЗ відрізняються, що обумовлює 

різні значення показників надійності. По даним ПАТ «Укртелеком» не в кожній 

адміністративній області країни є достатня кількість статистичних даних для достовірної 

оцінки надійності. Тому для визначення та оцінки показників надійності діючих ВОЛЗ 

потребується знаходження середніх значень статистичних показників якості роботи ВОЛЗ по 

кліматичному району. 

Метою даної роботи є визначення середніх значень статистичних показників якості 

роботи діючих ВОЛЗ двох кліматичних районів України.  

Для оцінки надійності діючих ВОЛЗ як складової транспортних телекомунікаційних 

мереж зв’язку та мереж зв’язку абонентського доступу України використовуються такі 

показники якості роботи [1 – 5]: щільність пошкоджень, інтенсивність відмов; середній час 

відновлення зв’язку. 

В кліматичні райони України водять: південно-східний, північно-західний, українські 

Карпати, південний берег Криму і Кримські гори.  

Згідно з [2, 6] табл. 1 наведені вирази розрахунку показників якості роботи ВОЛЗ. 

В даній роботі виконані розрахунки показників якості роботи ВОЛЗ транспортної 

телекомунікаційної мережі зв’язку (ТТМЗ) України за 5-річний термін на основі обробки 

статистичних даних пошкоджень ліній в різних областях двох кліматичних районів України, 

а саме: північно-західного та південно-східного (табл. 2). 

В табл. 2 також приведені середні значення цих параметрів по кліматичним районам. 

 

Таблиця 1 – Вирази розрахунку показників якості роботи ВОЛЗ  

Назва кількісного показника надійності Показники якості роботи 

Щільність відмов з перервою зв’язку, 1/ (рік·км) 
100

kL

N
m ,           (1) 

Інтенсивність відмов  , 1/год 

8760 100

m
 


;        (2) 

Середній час відновлення зв’язку, год 

cер.в в

1

1 N

і

і

t t
N 

  ,     (3) 

Примітка: у виразах прийняті такі позначення: N – кількість відмов з перервою зв’язку на 

ВОЛЗ протягом року; k – кількість років, за яких відбулося N пошкоджень; L – довжина лінії, 

км; 100 – довжина лінії в км, на якій визначається т; сер.вt  – середній час відновлення зв’язку, 

год; віt  – час відновлення зв’язку при і-му пошкодженні (аварії), год. 
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Таблиця 2 – Значення щільності та інтенсивності пошкоджень ВОЛЗ і середнього часу 

відновлення зв’язку по областям та кліматичним районам (південно-східному та північно-

західному) України  
№ 

з/п 

Кліма-

тичний 

район 

України 

Адміністративна 

область України 

Значення показника якості 

роботи 

Середнє значення показника 

якості роботи по кліматичному 

району 

щіль-

ність 

пошкод-

жень m, 

 1/ 

(рік·км) 

інтен-

сив-

ність 

відмов 

на 1 км 

траси 
710 , 

1/год 

середній 

час 

відновлен

ня зв’язку 

сер.вt , год 

щіль-

ність 

пошкод-

жень m, 

1/ 

(рік·км) 

інтен-сив-

ність від-

мов на 1 

км 

траси
710 , 

1/год 

серед-ній 

час 

віднов-

лення 

зв’язку 

сер.вt , год 

1 Південно-

східний 

район 

Дніпропетровська 0,955 10,865 5,4 

1,23 8,99 4,8 

Запорізька 0,43 4,90 3,8 

Одеська 0,416 4,77 5,21 

Кіровоградська 0,495 5,66 5,3 

Миколаївська - - 7,6 

Харківська - - 3,2 

Донецька 3,85 18,75 3,13 

Херсонська - - - 

Луганська - - 3,66 

2 Північно-

західний 

район 

Житомирська 0,875 9,99 4,4 

0,708 8,11 3,73 

Львівська 0,98 11,3 1,39 

Київська 0,72 8,19 3,19 

Чернігівська - - - 

Харківська - - 3,2 

Кіровоградська 0,495 5,66 5,3 

Сумська 0,47 5,43 4,9 

 

Приведені в табл. 2 значення m,  , сер.вt  діючих ВОЛЗ транспортної 

телекомунікаційної мережі зв’язку України показали, що в ряді областей двох кліматичних 

районів ці показники відсутні. Останнє вказує на те, що збір статистичних даних по 

пошкодженням ВОЛЗ в цих областях в період досліджень технічного стану ліній був не 

налагодженим, в достовірність отриманих результатів показників якості роботи є 

недостатньою. 

З метою підвищення достовірності результатів розрахунків показників якості роботи 

лінії необхідне збільшення кількості статистичних даних.  

Збільшення об’єму цих статистичних даних отримується за рахунок збільшення часу 

експлуатації ВОЛЗ. Використання даних за перші два-три роки експлуатації лінії недоцільне, 

так як в цей період вона може ще знаходитися в період припрацювання, що не є характерним 

для її нормальної роботи. 

Одержані в табл. 2 показники якості роботи кабельних лiнiй можливо 

використовувати при оцінці технічного стану діючих ВОЛЗ тiльки в початковий перiод 

експлуатації, поки не будуть одержані більш достовірні дані. 

За результатами проведеної оцінки показників якості роботи діючих ВОЛЗ можна 

зробити такі висновки: 

1. Визначення, обробка та оцінка показників якості роботи діючих ВОЛЗ повинні 

вестися на базі постійного збору статистичних даних про пошкодження. 

2. Відсутність накоплених статистичних даних про пошкодження  в частині діючих 

ВОЛЗ вимагає проводити оцінку m,  , сер.вt  у всіх областях України, виходячи з однакових 

підходів до збору експлуатаційних даних.   

3. Одержані значення щільності, інтенсивності відмов та середнього часу 
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відновлення зв’язку ВОЛЗ по північно-західному та південно-східному кліматичним 

районам України можливо використовувати для оцінки надійності ліній у першому 

наближенні. 

4. Наведені в табл. 2 дані показників якості роботи ВОЛЗ дають можливість 

визначити та контролювати кількісні характеристики надійності діючих ліній у вказаних 

кліматичних районах України та розробляти практичні рекомендації щодо мінімізації ризику 

пошкоджень і забезпечення норм показників надійності. 
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ПРОГРАМНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ PON  

 

Анотація. За допомогою спеціалізованої програми виконане дослідження максимальної 

допустимої кількості абонентських терміналів у збалансованій пасивній оптичній 

мережі(PON) з топологією «зірка», «дерево» та «шина». 

 

Мета дослідження – визначення максимальної допустимої кількості абонентських 

терміналів (ONT) у збалансованих пасивних оптичних мережах (PON) різної топології [1]. 

Моделювання мереж виконано за допомогою системи автоматизованого проектування 

(САПР) «PONproject» [2]. Ця спеціалізована програма за допомогою активних (оптичний 

лінійний термінал – OLT, оптичний мережевий термінал – ONT) та пасивних (оптичне 

волокно (ОВ), оптичний з'єднувач (ОЗ) , оптичний розгалужувач (ОР) типу 1х2) блоків 

дозволяє створювати програмні моделі PON різної топології та розраховувати їх основні 

енергетичні параметри (рівні оптичної потужності, коефіцієнти розгалуження ОР) як для 

збалансованої та і незбалансованої мережі. 

Дослідження проводилось шляхом програмного додавання до мережі нових ONT за 

умови, що сумарні втрати потужності у пасивних компонентах мережі не перевищують 

бюджету потужності (БП) активного обладнання (для класу А і С він складає 21 дБ і 31 дБ 

відповідно). Чисельні значення параметрів пасивного і активного обладнання досліджуваних 

PON наведені в табл. 1. 
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Таблиця 1 – Загальні параметри при моделюванні мереж  
Пасивне обладнання Активне обладнання 

Дов-

жина 

ОВ 

Коефіцієнт 

загасання 

ОВ 

Загасання в 

ОЗ типу  

ОВ-ОВ 

Надлишкове 

загасання в ОР 

Рівень потужності: 

станційного 

ПП  

абонентського ПрП 

ONT 

L,  

км 
,  

дБ/км 

а,  

дБ 

EL,  

дБ 

DP,  

дБм 

SPL, 

дБм 

HPL, дБм 

5,0 0,40 0,3 0,4 0 –21 –31 

Позначення в інтерфейсі програми «PONproject»: DP – Default Power OLT – рівень потужності 

станційного передавального пристрою (ПП); SPL – Soft Power Limit ONT – рівень чутливості 

стандартного абонентського приймального пристрою (ПрП), HPL – Hard Power Limit ONT – рівень 

чутливості поліпшеного абонентського ПрП. 

 

В якості прикладу на рис. наведено вікно САПР для випадку моделювання мережі з 

топологією «шина». Для умов табл. 1 та активного обладнання класу А (БП = 21 дБ) 

моделювання показало, що мережа підтримує максимум 11 шт. ONT (рівень потужності на 

входах ПрП становить –20,15 дБм для збалансованої мережі). 

Для мереж з топологією «зірка» та «дерево» дослідження виконувалось аналогічно для 

двох крайніх значень БП 21 та 31 дБ. Результати виконаних розрахунків наведені в табл. 2. 

 

Таблиця 2 – Максимальна допустима кількість ONT в збалансованій PON 

Активне обладнання 

(бюджет потужності) 

Максимальна допустима кількість ONT (шт.) для топології: 

«зірка» «дерево» «шина» 

Клас А (21 дБ) 25 16 10 

Клас С (31 дБ) 34 33 15 

 

 
Рисунок – Приклад вікна САПР «PONproject» у випадку моделювання мережі з топологією 

«шина» за умов БП = 21 дБ максимальна кількість ONT Nмакс = 11 

 

Висновки. Топологія мережі «зірка» підтримує найбільшу, а «шина» – найменшу 

кількість абонентських терміналів, як і очікувалось. На практиці деревоподібна топологія є 

більш доцільною за техніко-економічними показниками. Така топологія дозволяє 

розміщувати ОР згідно з розташуванням абонентських, створювати «точки зростання» 

мережі, зменшити витрат на прокладання оптичного кабелю і експлуатацію. Результати табл. 
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2 були отримані для окремого випадку (L = 5 км). При збільшені довжини L кількість 

підтримуваних мережею абонентських терміналів ONT відповідно зменшиться. 
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АНАЛІЗ РИНКУ СИСТЕМ ОХОРОННОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ 

 

Анотація. Проаналізовано ринок існуючих охоронних систем. В роботі розглянуто 

найсучасніші системи охоронної сигналізації, їхні сильні та слабкі сторони. 

 

1. Вступ. Актуальність і мета роботи.   

Проблема охорони власності та особистого майна хвилює багатьох людей в 

сучасному світі. Для її вирішення використовується безліч методів, від наймання охоронців 

до встановлення надійніших замків. Статистика вказує на те, що навіть наявність простої 

охоронної системи зменшує ймовірність зазіхань грабіжників на здійснення проникнення на 

територію, що охороняється. Сьогодні неможливо уявити будь-який інфраструктурний 

проект без використання таких систем. Оскільки безліч державних стандартів контролюють 

належний рівень безпеки, тому ігнорувати це не можна [1]. Метою даної роботи є аналіз 

ринку  охоронних систем.  

2. Постановка завдання 
Охоронна система – автономна система для забезпечення захисту різноманітного 

майна від неблагочинних факторів та ситуацій різного характеру. Для знімання інформації 

про стан контрольованого об’єкта, що підлягає захисту, використовують сенсори, а як 

базовий блок – контрольні панелі, на які виводиться вся інформація від сенсорів через канали 

зв’язку. Сен-сор – це пристрій, що встановлюється на об'єкті охорони, який безпосередньо 

сприймає інформацію про стан об'єкта і перетворює її на величину, зручну для передавання 

каналом зв'язку. Особливістю сенсорів охоронної сигналізації є реєстрація, переважно, 

неелектричних величин, що є дуже складним завданням при забезпеченні високої надійності 

та достовірності контролю. У системах охоронної сигналізації використовуються сенсори 

таких типів: пасивні інфрачервоні сенсори руху, розбиття скла, активні інфрачервоні сенсори 

руху і присутності, фотоелектричні, мікрохвильові, ультразвукові, вібросенсори, магнітні 

(герконові) шлейфи, тощо. Охоронні системи повинні постійно забезпечувати неперервний 

контроль над об’єктом охорони, сигналізувати про спробу проникнення до середини 

периметру, фізичній дії на зовнішні границі території, при необхідності вмикати засоби для 

оповіщення, своєчасно передавати сигнал про виникнення пожежі, його місцезнаходження, 

як можна рідше спрацьовувати на хибні зміни навколишнього середовища. В роботі буде 

розглянута охоронно-тривожна сигналізація з GSM оповіщенням власника для можливого 

попередження проникнення та подальшого знаходження злочинців на території, що 

охороняється [2]. 
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3. Сучасний ринок охоронних систем 

Існує три типи сигналізації: дротові, бездротові та гібридні. У дротових сигналізаціях 

сигнал від датчиків до централі йде кабелем, у бездротових – передається радіоканалом. 

Гібридні системи – це комбінація дротової та бездротової систем, а отже сигнал передається і 

дротами, і через повітря. Тривалий час на ринку мали перевагу дротові рішення. Це було 

пов’язано з недосконалістю бездротових сигналізацій: радіоканал був слабко захищеним, 

системи часто втрачали зв’язок із датчиками, а через односторонній зв’язок не було 

зрозуміло, чи на зв’язку датчик. Бездротові рішення PRO-рівня еволюціонували, 

перетворившись на серйозного конкурента дротовим системам. Сьогодні бездротові 

сигналізації надають більше інформації, легко встановлюються і не обмежуються лише 

охоронними функціями. 

Проаналізуємо системи охоронної сигналізації від виробників: МАКС, Ajax, Оріон, 

Лунь. Результати аналізу наведені в таблиці 1 [3–6]. 

 

Таблиця 1 - Аналіз систем охоронної сигналізації  

№ 
Критерії 

 

Охоронна система 

МАKS PRO Ajax Оріон nova L Лунь 11 

1 Тип системи Безпровідна безпровідна Гібридна провідна 

2 

Можливість 

під’єднання до 

пульта охорони 

Так так Так так 

3 
Кількість каналів 

зв’язку 

GPRS, 

 WI-FI, Ethernet 

GPRS, GSM, WI-

FI, Ethernet 

GPRS, WI-FI, 

Ethernet 
GPRS, GSM 

4 

Наявність 

резервного 

акумулятора, його 

ємність 

так,  

2500 mAh 

так,   
2000 mAh 

так,  

7000 mAh 

так,  

7000 mAh 

5 
Дальність 

радіосигналу 
до 2000 м до 2000 м до 1000 м – 

6 Захист системи 

детектування 

саботажу, 

захищений 

двосторонній 

зв’язок 

шифрується 

AES-алгоритмом 

зі змінним 

ключем, 

детектування 

саботажу 

детектування 

саботажу, 

захищений двох-

сторонній 

зв’язок 

 

при роботі в 

GPRS 

використо-

вується канал 

шифрування 

7 
Захист від хибних 

спрацьовувань 
Так так Так так 

8 

Способи 

сповіщення про 

тривоги 

 

мобільний 

додаток, дзвінок, 

сирена 

мобільний 

додаток, сирена 

мобільний 

додаток, СМС, 

дзвінок, сирена 

СМС, дзвінок, 

сирена 

9 
Адресність 

датчиків 

всі датчики 

відобра-жаються 

як окремі 

пристрої 

всі датчики 

відобра- 

жаються як 

окремі пристрої 

датчики розби-

ваються на 

шлейфи 

датчики 

розбиваються 

на шлейфи 

10 

Наявність 

мобільного 

застосунку 

Так так Так ні 

11 

Можливість 

дистанційного 

налаштування  та 

оновлення 

Так так Так ні 

12 Наявність ні так Так так 
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вуличних 

датчиків 

13 

Кількість шлейфів 

(бездротових 

пристроїв) 

до 200 до 100 до 128 до 144 

 

Висновок  

Вибір системи залежить від бажань споживача і типу приміщення для охорони. 

Проаналізувавши існуючі типи охоронних систем зрозуміло, що лідером на ринку 

бездротових охоронних сигналізацій є системи компанії Ajax, дротових – Оріон nova L. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИКИ СИНТЕЗУ АЛГОРИТМІВ ОПТИМАЛЬНОГО 

НЕКОГЕРЕНТНОГО ПРИЙОМУ СИГНАЛІВ ІЗ ФРМ-1 ПОРЯДКУ 

 

Найбільш суттєвими ознаками найсучасніших та перспективних бездротових систем 

передачі, які відрізняють їх від засобів безпдротових систем передачі попередніх поколінь, є 

застосування режиму OFDM (orthogonal frequency division multiplexing, – ортогональне 

частотне мультиплексування) для розподілу інформаційних ресурсів між багатьма 

користувачами з одночасним використанням різних видів багатопозиційної модуляції для 

підвищення загальної продуктивності системи передачі бездротового зв’язку, та залучення 

властивостей наддовгих надлишкових блокових кодів LDPC (low density parity check codes, – 

коди з низькою густиною перевірок на парність) для забезпечення необхідної достовірності.  

Види багатопозиційної модуляції та завадостійкі блокові коди LDPC поєднуються у 

сигнально-кодові конструкції, що дозволяють забезпечувати високу швидкість передачі 

інформації кожному користувачеві, необхідну достовірність передачі інформації та 

максимальну інформаційну ефективність бездротової системи передачі при застосуванні 

режиму OFDM. При OFDM високошвидкісний потік даних розбивається на велике число 

низькошвидкісних потоків, кожний з яких передається у своєму частотному каналі 

(на своїй носівній частоті), тобто в частотних каналах тривалість канальних символів 

може бути обрана досить велика, що значно перевищує час збільшення затримки 

сигналу в каналі. Отже, в кожному частотному каналі вражається лише незначна 

частина канального символу, яку можна вилучити з наступної обробки в приймачі за 

рахунок введення часового захисного інтервалу між сусідніми канальними 

символами при контрольованому зниженні швидкості передачі . 

 У статті приведені дослідження оптимальних методів обробки багатопозиційних 

сигналів в системах OFDM при різних початкових умовах, використовуючи ієрархію 

оптимальних алгоритмів таких як когерентний прийом, оптимальний в умовах, коли 

https://tiras.ua/ru/orion-nova-l
http://p-sec.eu/
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варіанти переданого сигналу відомі повністю, а також і оптимальний некогерентний 

прийом, що має статус оптимального при варіантах сигналу з невідомою і рівномірно 

розподіленою початковою фазою. При зменшенні апріорних відомостей про прийнятий 

сигнал, виникає можливість синтезувати інші методи прийому, оптимальні при відповідних 

умовах. При цьому чим менше апріорних відомостей про параметри сигналу є при його 

обробці, тим нижча завадостійкість. Крім того оптимальний некогерентний прийом сигналів 

із ФРМ дозволяє шляхом збільшення інтервалу обробки наблизитись до потенціальної 

завадостійкості даної системи сигналів без оцінювання початкової фази. Тому оптимальні 

некогерентні демодулятори сигналів із ФРМ одержали широке застосування в системах 

OFDM – багаточастотних (багатоканальних) системах з ортогональними канальними 

сигналами, котрі використовуються для передачі інформації в цифровій формі.  

 При дослідженні методики синтезу алгоритмів оптимального некогерентного 

прийому сигналів із ФРМ-1, з’ясовано, що  демодулятор незначно (менш 1 дБ) уступає по 

завадостійкості ідеальному когерентному демодулятору для двійкових сигналів, але при 

цьому не вимагає відомостей про початкову фазу і простіший за схемою. 

Найбільш загальний вид алгоритму оптимального некогерентного прийому сигналів із 

ФРМ-1, придатний для реалізації при будь-якому наборі інформаційних різниць фази: 
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(1) 

Зміст якого полягає в наступному: у демодуляторі обчислюються косинуси кутів, 

котрі представляють собою різниці між векторним кутом двох сусідніх посилок сигналу та 

усіма дозволеними кутами між векторами двох сусідніх переданих посилок сигналу. При 

цьому перевага віддається тому із допустимих кутів (альтернатив), для котрого вказаний 

косинус максимальний.  

Після проведених операцій і користуючись (1), маємо більш прості алгоритми для 

конкретних систем сигналів. При однократній ФРМ-1 з різницями фази  
21
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  (3) 

Алгоритм (3) відіграє важливу роль у теорії прийому ФМ сигналів. Він реалізується в 

демодуляторі, схема якого приведена на рис. 1. де, на відміну від найбільш 

застосованих схем квазікогерентних демодуляторів, генератор опорних коливань (Г) – 

некерований, автономний і з довільно невідомою початковою фазою.  Це істотно спрощує 

реалізацію демодулятора.  Разом з тим частота задавального генератора повинна співпадати 

з частотою несучого коливання ФМ сигналу; незначні відхилення частоти припустимі, проте 

вони приводять до зниження завадостійкості.  

У дослідженні розглянути також прийомний пристрій, що реалізує некогерентний 

оптимальний прийом сигналів з однократної ФРМ-1 на основі обробки двох посилок  і 

складається із двох ідентичних демодуляторів, що працюють зі зсувом на одну посилку,  і 

пристрою синхронізації і формування опорних коливань (ПС і ФОК). У вихідному 

регістрі об’єднуються одержувані з виходів демодуляторів через посилку двійкові 

символи. Але за числом елементів даний демодулятор складніший приведеного на рис. 

1. При цифровій реалізації алгоритм (3) і схема рис. 1, має перевагу тому що  у випадку 

затримка вихідних величин кореляторів і їх перемноження не представляє складності.  
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Рисунок 1 – Оптимальний некогерентний демодулятор сигналів з однократною ФРМ-1 

 

Для некогерентного оптимального прийому сигналів з однократної ФРМ-1 на основі 

обробки двох посилок  і двох ідентичних демодуляторів, запропоновано алгоритм: 
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Достатньо видно, що алгоритми (2) і (4) еквівалентні. У таблиці 1, представлені 

двократні модеми з ФРМ в яких використовується двійковий маніпуляційний код Грея, 

котрий показаний, у чотирьохпозиційній системі, що є єдиним оптимальним кодом. 

Таблиця 2.1 - Системи сигналів у модемах з двократною ФРМ 

Позначення 

Різниця фаз системи,  

що передається 

Маніпуляційний код Грея  

в підканалі 

першої другої Першому другому 

1  4/  0 + + 

2  4/3  2/  + - 

3  4/5    - - 

4  4/7  2/3  - + 

 

Визначений алгоритм оптимального некогерентного прийому сигналів із двократною 

ФРМ-1 
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З загальних алгоритмів декодування ФМ-сигналів при використанні маніпуляційного 

коду Грея знайдені алгоритми оптимального некогерентного прийому сигналів із ФРМ-1 

довільної кратності і з довільними, але рівновіддаленими різницями фази. 
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Висновок. Таким чином, приведені алгоритми і схеми розглянутого демодулятора 

дають можливість конституювати, що демодулятор незначно (менш 1 дБ) уступає по 

завадостійкості ідеальному когерентному демодулятору і не вимагає при цьому відомостей 

про початкову фазу. Але він простіший когерентних демодуляторів однократних сигналів. 
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УТОЧНЕННЫЕ ФОРМУЛЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ПОЛОС НЕРАВНОМЕРНЫХ 

ЧАСТОТНЫХ ПЛАНОВ DWDM 

 

Аннотация. Формулы для расчета неравномерных частотных планов уточняются с 

учетом нелинейных эффектов искажения сигналов в оптическом волокне. 

 

Современные системы ВОСП DWDM предполагают разделение общей частотной 

полосы шириной приблизительно 20 ТГц на равные полосы: по 100, 50, 25 или 12,5 ГГц по 

рекомендациям МСЭ-Т [1,2]. При этом вследствие различных искажений оптического 

импульса (ОИ) в линии между узлами регенерации потенциально достижимая скорость 

передачи в каждом отдельно взятом канале может быть разной. Эта скорость определяется 

соотношениями: 

)(,/1 0 rskkk LTTTTW  , (1) 

где kT  – эффективная длительность ОИ на стороне приема для k-го канала; 0T  – 

длительность ОИ в момент ввода в оптическое волокно (ОВ); T – приращение 

длительности ОИ на дине регенерационного участка (РУ) rsL . Из соотношений (1) следует, 

что если существует зависимость T  от номера канала k, то и максимально достижимая 

скорость передачи kW также зависит от номера канала. 

С учетом такой зависимости рассматривалась методика разделения общей полосы 

DWDM на частотные каналы разной ширины [3]. Ширина каналов выбирается таким 

образом, чтобы максимально достижимая скорость передачи была приблизительно 

одинаковой для всех каналов. Формулы для расчета частотного плана с учетом линейных 

искажений ОИ в ОВ типа дисперсии даны в [4].  

Целью данной работы является уточнение расчетных формул для реализации 

итерационных алгоритмов вычисления ширины полос и несущих частот с учетом 

нелинейных эффектов в ОВ. 

Динамическое моделирование [5] показывает, что в условиях небольшой 

отрицательной дисперсии наблюдаются солитонные эффекты. При этом, длительность ОИ 

сначала несколько уменьшается вследствие эффектов фазовой самомодуляции, а затем 

увеличивается вследствие дисперсии. Такой режим будем условно называть 

квазисолитонным режимом (КСР). Длина линии, на которой наблюдается КСР, далее 

называется длиной КСР. Пример определения длины qsrL  КСР дан на рис. 1 для ОИ с 

огибающей в форме гауссова импульса в канале шириной 50 ГГц. Здесь несущая 
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(центральная) частота канала fk = 194,125 ГГц, коэффициент хроматической дисперсии для 

ОВ со смещенной дисперсией типа NZ DSF- составляет D = -1,683 [пс/(нм*км)].  

 

 

Рисунок 1 – Определение длины КСР 

Полученная в результате многочисленных расчетов зависимость qsrL  от номера 

частотного канала k DWDM (fk = f0 + k*50 ГГц) дана на рис. 2.  

 
Рисунок 2 – Зависимость длины КСР от номера канала равномерного частотного плана 

DWDM; f1 = 182,925 ГГц 

Из рис. 2 видно, что можно для конкретной длины РУ rsL  можно определить группу 

каналов, для которых rsqsr LL  .  Для этих каналов можно считать длительность ОИ на 

стороне приема и на стороне передачи одинаковой 0TTk  .  В данной группе каналов с 

одинаковой шириной полосы kF  данные можно передавать на расстояние rsL  с 

максимально возможной скоростью. 

Зависимость начальной длительности ОИ от ширины полосы определим, исходя из 

понятия базы: kk FfTB  )(0 .  Если в каналах передаются ОИ одинаковой формы, то и база 

у них будет инвариантной. Тогда алгоритм вычисления ширины полос с равной скоростью 

передачи сводится к формулам, дающим одинаковую длительность ОИ на стороне приема: 
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Для обеспечения равной скорости передачи во всех каналах требуется выполнение 

условия для нижней формулы в выражениях (2): 0)( TconstfT kk  , где 0T  – начальная 

длительность импульса в канале максимальной ширины данного частотного плана. Тогда 

ширина полосы канала равной скорости передачи для нижней формулы в (2) определяется 

уравнением: 

0)( TFfDL
F

B
kkk

k




 , 

которое очевидным образом сводится к квадратному уравнению относительно kF . Это 

квадратное уравнение имеет 2 корня. Из них для решения задачи подходит только один с 

учетом того, что  0FFk  , где  0F – ширина полосы сетки равных частот DWDM: 
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В формуле (3) существенную роль играет зависимость функции kL  от частоты. Здесь 

переменный параметр )( kqsk fL  по формулам (2) практически экспоненциально зависит от 

частоты в окрестности точки максимума (точка 2 на рис. 2). Общая форма модели 

зависимости может быть выражена:  ))(exp()()( *
0

*
0 ffffL kkqsk  . Рассмотрим только 

часть диапазона по рис. 2 от точки 0 (первый канал) до точки 2 (канал с номером 268). Общая 

полоса составит приблизительно 13,4 ГГц.  Предварительные расчеты показали, что для 

обеспечения вычислительной устойчивости данный диапазон частот удобно разделить на 2 

части: от точки 0 до точки 1, где возможна линейная аппроксимация линейной функцией 

(разложением экспоненты в ряд с удержанием линейного члена) и от точки 1 до точки 2, где 

следует «честно» интерполировать экспонентой. Тогда получим две зависимости: 

)()( *
0ffbafL kkqsr   на участе 0-1 и ))(exp()( *

11 ffcafL kkqsr   на участке 1-2. В 

конкретных расчетах принято: участок 1-2 занимает каналы с 1-го по 230-й, а участок 2-3 – 

каналы с 231-го по 268-й. Формулы для расчета параметров получаются из простых 

соотношений:  
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Аппроксимация по формулам (4) дает результат, показанный на рис. 3. Как видим, 

исходный график и аппроксиманта практически неразличимы. 

 

 
Рисунок 3 – Аппроксимация зависимости длины КСР от частоты 

 

Целью продолжения исследований является синтез неравномерных частотных планов 

с учетом полученных зависимостей (3) и (4). 
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ТЕОРЕМА ОБ АЛФАВИТЕ СИГНАЛОВ МАКСИМАЛЬНОЙ ЕМКОСТИ 

 

Аннотация. Применительно к заданному классу оптических сигналов решается 

задача выбора подмножества импульсов равной энергии. Доказывается базовая теорема о 

максимальной емкости алфавита сигналов равной энергии. 

 

Актуальной проблеме увеличения пропускной способности волоконно-оптических 

систем передачи (ВОСП) посвящено значительное количество научных разработок. Одно из 

перспективных направлений решения проблемы – синтез оптимальных по тем или иным 

критериям сигнальных систем (напр. [1-3]). Если учесть, что дисперсия в оптическом 

волокне приводит к существенному искажению формы оптического сигнала (ОС) на стороне 

приема, но не вызывает существенного искажения энергетического спектра [2], то 

представляется перспективным использование сигнальных алфавитов со спектральной 

плотностью вида: 

NnLlffffAcfF n

N

n
nnlnl ,...,2,1,,...,2,1,,)()( 0

1
.,, 



, (1) 

где N  – количество частотных подканалов (далее – дискрет); )( fA  –  общая для всех 

сигналов атомарная функция с энергией W ; nf  – средняя частота подканала; f  – общая 

для всех подканалов ширина полосы; L  – общее количество сигналов в алфавите (далее – 

емкость алфавита); N   –  общее количество дискрет. При этом функции )( nfA  образуют 

ортогональную систему. 

Фотоприемники реагируют на энергию (мощность) ОС [4]. Поэтому для 

распознавания ОС на стороне приема целесообразно выбирать значения энергии компонент 

для дискрет на равномерной целочисленной сетке значений мощности: 

}1,...1,0{, ,
2
,,  maWca nlnlnl , где – безразмерный коэффициент, приводящий значения 

nla ,  к целым числам. Тогда каждый сигнал алфавита (1) полностью характеризуется набором 

значений коэффициентов nka , , а задача исследования характеристик таких алфавитов – к 

исследованию некоторых свойств позиционных числовых систем с основанием m  

(количество уровней) и разрядностью N  (количество частотных дискрет). Далее различные 

максимальные алфавиты будем обозначать парой параметров },{ Nm .  

Максимальное количество элементов алфавита (емкость максимального алфавита) 

составляет mNNmL },{ .  Энергия каждого сигнала (1) в нашем случае пропорциональна 
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сумме: 



N

n
nlkl akE

1
,, ~ . Максимальное значение параметра k  (далее – «энергия») составляет 

в целых числах: Nmk  )1(max . Минимальная энергия 0min k .  В максимальном 

алфавите имеется ровно по одному элементу с максимальной и минимальной энергией (рис. 

1). 

 
Рисунок 1. Варианты сигналов алфавита {m = 5, N = 4} 

 

Как видно из рис. 1, даже для максимального алфавита небольшой емкости энергия 

импульсов, вводимых в волокно, может существенно варьироваться – от 1 до 20 (без учета 

нулевого сигнала). При больших количествах дискрет и уровней  эта разница может 

привести к тому, что слабые сигналы не дойдут до приемника вследствие затухания, а 

наиболее мощные сигналы тупо расплавят волокно. Поэтому логичной представляется 

задача выбора подмножества сигналов алфавита (1), которые обладают примерно 

одинаковой энергией [5]. 

В наиболее общем случае такие задачи решаются методом полного перебора. Для 

представления в позиционной системе счисления 1
1,

1
1,0,


 m
mllll mamaaa   

подсчитываются суммы коэффициентов (разрядов)  1,1,0,  mllll aaak  . Полученные 

значения сумм lk  присваиваются, как признаки класса, каждому элементу алфавита. Далее 

подсчитывается количество элементов с равными значениями lq kk   и элементы 

максимального алфавита разделяются на Q  подмножеств (частные алфавитов) по признаку 

равенства энергий. Количество Q  различных частных алфавитов в точности равно 

количеству возможных значений энергий lk , то есть: 1 NmQ (с учетом сигнала с 

нулевой энергией). При этом на каждом шаге увеличиваются счетчики емкости частных 

алфавитов: 1:  qq LL , если lq kk   и не изменяются в противном случае. Далее 

оптимальным частным алфавитом выбирается тот, для которого значение счетчика емкости 

qL  максимально.  

Значительно уменьшить количество вычислений можно с использованием известных 

формул комбинаторики [6], а именно:  количество N–значных чисел в m–ичной системе 

счисления, у которых сумма цифр равна k определяется числом ),( NkCm , которые 

выражаются через биномиальные коэффициенты  с помощью рекуррентной формулы 

(формулы с повышением основания m системы счисления): 

)0,()1,1(),(),( 11
1

1
0 kCCNNkCCNNkCCNkС m

N
NmNmNm    . (2) 

Для разгона алгоритма (2) используется базовое значение K
NCNkС ),(2  для 

двоичной системе счисления. Здесь k
NC – биномиальные коэффициенты. Для троичной 

системы счисления из формулы (2) следует разложение с использованием только 

биномиальных коэффициентов:  
01

1
10

3 ...),( k
N
N

N
NkN

N
NkN CCCCCCNkC  

 . (3) 

Также важным есть свойство симметрии чисел ),( NkСm  [6]: 

),)1((),( NkmNСNkС mm  . (4) 
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Это видно, например, из рис. 1. Для k = 0 (сигнал с нулевой энергией) и k = 20 (сигнал 

с максимальной энергией) емкость частных алфавитов одинакова ( 1,1 200  LL ). 

Полезным для синтеза частных алфавитов может быть предложение, которое мы 

сформулируем в терминах прикладной задачи. 

Теорема об алфавите сигналов максимальной мощности. Для алфавита сигналов с 

количеством частотных дискрет N и количеством возможных уровней m (включая 0) 

наибольшую мощность имеет частный алфавит с сигналами средней энергии 

 2/max
** kkE  , где Nmk max , а оператор [*] обозначает целочисленное деление с 

отбрасыванием остатка. 

Доказательство. Теорема доказывается по индукции. Для двузначных чисел (уровни 

дискрет 0 или 1)  ]2/[* Nk  . Тогда для Nk  емкость частого алфавита k
Nk CL  . Покажем, 

что при определенных условиях kk LL 1 . 

Поскольку 
)!1()!1(

!1
1


 


kNk

N
CL k
Nk , то 

11
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k

kN
L

k

kN
CL k
k
Nk . Для того, 

чтобы выполнялось условие kk LL 1  достаточно, чтобы 1 kkN , что выполняется для 

всех *]2/[ kNk  . При 1*  kk  на основании свойства симметрии (4) 

последовательность kL  убывающая. Следовательно, *k  - номер алфавита максимальной 

емкости с сигналами равной энергии. Аналогичным образом по формуле (3) доказывается 

теорема для трехзначных чисел (дискрет с 3-мя уровнями энергии), а с помощью 

рекуррентной формулы (2) далее по индукции для 3m . 

На этом месте великий Ферма написал бы: «Доказательство теоремы элементарно, но 

оно не поместилось на полях рукописи», после чего математики всего мира уже несколько 

веков пытаются доказать его знаменитую теорему. Здесь мы приведем некоторые результаты 

расчетов для простых случаев. Для алфавита {4, 3} 12,4,9,644 **
max

3  LkkL . Для 

алфавита {4, 4} 44,6,12,2564 **
max

4  LkkL . В целом, расчеты подтверждают 

выводы теоремы. 

Переходя к практическим задачам заметим, что выбор количества дискрет N  и 

количества уровней m  зависит от реальных условий. При выборе числа N  следует 

соотносить ширину полосы f  дискрет с разрешающей способностью частотных фильтров. 

На сегодняшний день вполне достижимыми являются значения порядка 12,5 ГГц и меньше 

[7,8]. При выборе количества уровней также требуется анализ разрешающей способности 

оптоэлектронных компараторов в сравнении с уровнем шумов в оптической линии. 

Заметим, что решаемые задачи позволяют выполнять оптимизацию сигнальных 

систем по критерию энергетической эффективности, что напрямую следует из определения 

алфавитов сигналов равной энергии. 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ 

ЗАДЕРЖКИ С ПОМОЩЬЮ ПОЛИНОМИАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ ГРУППОВОЙ 

СКОРОСТИ 

 

Аннотация. Решается задача расчета параметров системы оптических линий 

задержки с прецизионным относительным шагом. Задача решается с использованием 

полиномиальных моделей зависимости групповой скорости от длины волны и состава 

кварцевого стекла. 

 

В работах [1,2] исследована сходимость рядов 





M

m
M mtumtSAtStS

1
0 )()()()( , (1) 

где )(tS  – низкочастотная огибающая оптического сигнала (ОС); )(tSM  – аппроксиманта; A  

– размерностный коэффициент; )( mtS  – отсчеты функции )(tS ; )(0 mtu  – сдвинутые 

копии одного и того же короткого импульса лазера (ОИ). При этом эффективная 

длительность ОИ )(0 tu  существенно меньше длительности ОС )(tS . Показано, что 

сходимость (1) имеет место по крайней мере для ОИ в виде гауссова импульса [1] и в виде 

гиперболического секанса [2].  

Идею технической реализации синтеза ОС с использованием аппроксимаций (1) 

иллюстрирует рис. 1 [4], где ОИ – импульсный лазер, ОД – оптический делитель на M  

равных направлений; ОУ – оптические усилители с коэффициентами усиления, 

пропорциональными  )( mtAS ; ЛЗ – оптические линии задержки (ЛЗ) с относительным 

шагом  ; ОС – оптический сумматор; ОВ – магистральное оптическое волокно (ОВ). 

 

 

Рисунок 1 - Устройство формирования ОС заданной формы 

 

Расчеты [2,3] показываю, что для синтеза ОС достаточно с помощью устройства по 

рис. 1 формировать последовательность ОИ (1) порядка M = 50…100. Для ОС с эффективной 
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длительностью порядка 10 -1000 пс не обходимо, соответственно, обеспечить относительный 

шаг задержки   порядка 0,1…10 пс. С учетом малого порядка этой величины в [3] 

предлагалось использовать ЛЗ с разным составом сердцевины ОВ и равной длиной L. При 

этом групповая скорость в ОВ регулировалась прецизионными добавками GeO2 к основному 

материалу SiO2 кварцевого стекла сердцевины ОВ. 

С технологической точки зрения гораздо проще изготовить ЛЗ разной длины 

LmLLm  0 с одинаковой групповой скоростью grV .  Но в этом случае принципиально 

важна технологическая возможность производить ЛЗ разной длины, отличающейся на малую 

величину L . Отметим очевидное соотношение: grVLmLmt /)( 00  , откуда 

следует формула для расчета параметра L :   

 grVL . (2) 

Из формулы (2) следует, что чем больше групповая скорость grV , тем больше разница 

длины ЛЗ L . Оценим порядки. Групповая скорость в кварцевом стекле имеет порядок 

20000 км/с (2*10
8
 м/с). Длительность максимального ОМ из ранее определенных 10 пс, то 

есть, 10
-11 

с. Тогда из формулы (2) получаем, что L  примерно 0,002 м (2 мм). 

Точные расчеты позволяет выполнить авторская программа Selmeier (рис. 2), которая 

позволяет определить групповую скорость в кварцевом стекле с различным процентом 

добавок GeO2 для широкого диапазона длин волн: от 0,8 мкм до 1,8 мкм.   

   

 
Рисунок 2 - Окно программы Sellmeier с вариантом отображения графиков групповой 

скорости для разного состава сердцевины ОВ 

Результаты расчетов параметра L  для центральной длины волны окна прозрачности 

1550 нм даны в табл. 1. 

Таблица 1 – Пример расчетов разницы длины линий задержки L   

% GeO2 grV , км/с L , мм 

 0,1 пс  1,0 пс  10,0 пс 

0% 205115,1335 0,02051 0,2051 2,051 

4,1% 204274,8206 0,02043 0,2043 2,043 

7,0% 203964,3981 0,02040 0,2040 2,040 

13,5% 202562,9738 0,02026 0,2026 2,026 
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Анализ данных табл. 1 показывает, что для типичного состава кварцевого стекла ОВ 

относительная задержка  10,0 пс (для формирования ОС длительностью порядка 1000 пс) 

разница длины линий задержки L  оказывается довольно значительной величиной – 

порядка 2 мм. Такую разницу длин можно обеспечить «в домашних условиях» с помощью 

скалывателя ОВ и миллиметровой линейки. Для обеспечения относительной задержки 

 1,0 пс достаточно также простых механических приспособлений. Обеспечение шага 

задержки  0,1 пс и меньше требует шлифовки торцов ОВ. 

В целом можно сделать вывод: при современном уровне развития технологий 

реализация синтеза ОС с помощью устройств рис. 1 осуществима. При этом для 

производства системы оптических линий задержки может использоваться простейший 

способ: использование ЛЗ в виде ОВ одинакового состава с различными длинами.      
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ВЛИЯНИЯ НЕРАВНОМЕРНОСТИ 

КОЭФФИЦИЕНТА ЗАТУХАНИЯ НА ИСКАЖЕНИЕ ОПТИЧЕСКОГО СИГНАЛА 

 

Аннотация. Решается задача расчета параметров системы оптических линий 

задержки с прецизионным относительным шагом. Задача решается с использованием 

полиномиальных моделей зависимости групповой скорости от длины волны и состава 

кварцевого стекла. 

 

Типичный график зависимости удельного (в расчете на 1 км линии) коэффициента 

затухания (КЗ) от длины волны показан на рис. 1 [1]. Очевидно, что данная зависимость 

должна приводить к искажению спектра оптического сигнала (ОС), а следовательно – к его 

искажениям во временной области [2]. 
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Рисунок 1. Зависимость коэффициента затухания от длины волны  

 

Данные эффекты пренебрежимо малы в условиях сильной дисперсии. При малой 

дисперсии влияние неравномерности КЗ на искажение ОС может быть оопределяющим. Для 

диапазона волн DWDM (1460…1625 нм.) ОВ типа NZ DSF+ и NZ DSF- со смещенной 

дисперсией точка нулевой дисперсии примерно совпадает с локальным минимумом КЗ в 

окне прозрачности 1550 нм [3]. При этом зависимость КЗ от длины волны или от частоты 

(рис. 2) в локальной области хорошо  аппроксимируется квадратичным полиномом [4]: 

000
2

210 ',)(,)(  , (1) 

где 0  – точка привязки к локальному минимуму КЗ; '   – абсолютная шкала частот.  

 

Рисунок 2. Зависимость коэффициента затухания от частоты для диапазона DWDM  

 

С учетом определения нормативного определения КЗ через параметры мощности [5], 

переходя к натуральным логарифмам ( xx lg30259,2ln  ), выразим частотный коэффициент 

передачи (ЧКП) без учета дисперсии через линейные величины (в данном случае - вольты): 

kkaaaaH  0518,46,)exp()( 2
210 . (2) 

В формуле (2), таким образом, фигурирует с учетом (1) удельный ЧКП для длины 

линии кмL 1 , соответственно: ])exp[(),( 2
210 LaaaLH  . Деформация ОС во 

временной области будет определяться сверткой: 




 








 dLHtLhdttLhtSLS tje),(
2

1
),(,),()(),( 0 . (3) 

где )(0 tS  – ОС в точке ввода в ОВ; ),( tLh  – импульсная характеристика (ИХ) линейного 

фильтра с ЧКП ),( LH  . Для финитных знакоположительных функций длительность свертки 

равна сумме длительностей функций. В общем случае справедливо неравенство: 

)]([)]([)],([ 0 thTtSTLtST  , (4) 

где [*]T  – оператор вычисления длительности функции. Из  неравенства (4) следует, что 

приращение длительности ОС можно приблизительно оценить эффективной длительностью 

ИХ, которую можно выразить в квадратичном и линейном масштабе [2]: 
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где E  – «энергия» ИХ. Из определений (2) и (3) для кмL 1 с использованием табличных 

интегралов [6, c. 344] получаем явное выражение для ИХ, вообще говоря, комплексной: 
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Далее зависимость (6) удобно представить в виде: )()()( jtCtBAth  , где: 
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С помощью табличных интегралов [6, c. 344] и с учетом определений (7) получаем 

выражение для «энергии»: 

2
222 2)( aAdttBAE  





. (8) 

и для квадратичной эффективной длительности ИХ: 
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откуда с учетом выражения (8) получаем простые расчетные формулы: 

22
2 26,2 aTaT effeff  . (9) 

Заметим, что показатель экспоненты в выражении (2) для ЧКП безразмерный. Тогда 

размерность параметра 2a  [1/Гц
2
] = [с

2
], что соответствует размерности параметров (9). 

Оценим порядки величин, полагая, что effT  приблизительно соответствует 

приращению длительности ОС на расстоянии кмL 1 , а в силу выполненных 

преобразований на расстоянии L  приращение составит LTLT eff )( . В формуле (9) 

фигурирует только высший коэффициент 2a .  Условно положим, что функция (1) 

симметрична относительно точки локального минимума КЗ: 01 a . Ширина полоса DWDM 

составляет приблизительно 20 ТГц. Из рис. 2 параметр 2  можно приблизительно оценить 

величиной 0,05 дБ в расчете на 10 ТГц. Тогда параметр в формуле (9) с учетом зависимостей 

(2): 3
22 100010857,00518,46/ a  в расчете на 10 ТГц. Для отклонения на 100 ГГц от 

центральной точки этот коэффициент будет иметь значение 10
-7

 (с учетом возведения в 

квадрат: 100 ГГц = 10
-2

 от 10 ТГц). Переходя к размерностным величинам и учитывая, что 1 

ГГц = 10
9
 Гц, получим для канала шириной 100 ГГц величину порядка: 

][10
)10(

10 225
29

7

2 ca 


 .  Тогда ][
10

1
][10

10

1 12
2 псca   . Из (9) получаем 

окончательно:  ][68,2
5

6
)1( пскмLT  .  

Насколько значима полученная величина? На расстоянии 100 км значение 

приращения длительности импульса за счет неравномерности КЗ может составить около 

][8,2610068,2)100( пскмLT  . В канале шириной ГГцF 100  начальный ОС 

может иметь длительность порядка псFT 10/10  . Таким образом, на расстоянии 100 км 

начальная длительность ОС может увеличиться более чем в 3 раза. Соответственно, втрое 

уменьшится потенциально достижимая скорость передачи. 

Рассмотренные зависимости и примеры позволяют сделать общий вывод: при расчете 

длины регенерационных участков для ОВ со смещенной дисперсией следует учитывать не 

только влияние дисперсионных искажений, но также и искажений ОС за счет 

неравномерности коэффициента затухания. 
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МЕТОД ГОМОМОРФНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ В ЗАДАЧАХ РАСПОЗНАВАНИЯ 

ОПТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ 
 

Аннотация. Применительно к заданному классу оптических сигналов решается 

задача синтеза систем распознавания на стороне приема. Используется метод быстрого 

вычисления корреляционных функций. 

 

В рекомендациях МСЭ-Т можно отметить тенденцию к постепенному уменьшению 

ширины полос каналов ВОЛС DWDM [1,2]: от 100 ГГц до 12,5 ГГц. При этом общая полоса 

порядка 20 ГГц делится на все меньшие канальные полосы. Соответственно, общая полоса 

делится приблизительно на 200 каналов шириной 100 ГГц, 400 каналов шириной 50 ГГц, 800 

каналов шириной 25 ГГц и, наконец, 1600 каналов шириной 12,5 ГГц. Уменьшение ширины 

полосы отдельно взятого канала дает несомненный положительный эффект: существенно 

уменьшается дисперсия, следовательно, возрастает скорость передачи в каждом отдельно 

взятом канале. Однако, с точки зрения эксплуатации возникают некоторые сложности: 

только представить себе лицевую панель DWDM-мультиплексора с 1600-ми оптическими 

портами! 

Идея обеспечения приблизительно такой же скорости передачи с одновременным 

уменьшением физических портов заключается в том, чтобы агрегировать группы физических 

каналов в один логический канал. Например, группу из 8-ми каналов шириной 12,5 ГГц 

объединять в один логический канал шириной 100 ГГц [3,4].  

Представляется перспективным использование сигнальных алфавитов со 

спектральной плотностью вида: 

NnLlffffAcfF n

N

n
nnlnl ,...,2,1,,...,2,1,,)()( 0

1
.,, 



, (1) 

где N  – количество частотных подканалов в полосе физического канала (далее – дискрет); 

)( fA  –  общая для всех сигналов атомарная функция с энергией W ; nf  – средняя частота 

подканала; f  – общая для всех подканалов ширина полосы; L  – общее количество 
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сигналов в алфавите (далее – емкость алфавита); N   –  общее количество дискрет. При этом 

функции )( nfA  образуют ортогональную систему. 

Фотоприемники реагируют на энергию (мощность) ОС [5]. Поэтому для 

распознавания ОС на стороне приема целесообразно выбирать значения энергии компонент 

для дискрет на равномерной целочисленной сетке значений мощности: 

}1,...,1,0{, ,
2
,,  maWca nlnlnl , где – безразмерный коэффициент. Тогда каждый сигнал 

алфавита (1) полностью характеризуется набором значений коэффициентов nla , . 

Для распознавания сигналов удобно использовать корреляционные методы 

обработки, поскольку решающее правило инвариантно к затуханию сигнала в линии. 

Применительно к высокоскоростным ВОСП недостатком таких методов является 

необходимость вычисления сверток принятых сигналов с эталонными образами на стороне 

приема. В спектральной области эта задача существенно упрощается: операция свертки 

заменяется перемножением функций, то есть показателем близости (своеобразной метрикой) 

принятого сигнала и эталона на стороне приема может служить величина: 

nl

N

n
nl aaR ,

1

* 


 (2) 

где *
na  – значения мощности дискрет принятого сигнала;   – коэффициент, учитывающий 

затухание в линии. Очевидно, что показатель (2) инвариантен к коэффициенту  .  

Решающее правило сводится к выявлению эталона, для которого показатель (2) 

максимален. Определенный недостаток данного показателя заключается в том, что он не 

инвариантен к энергии разных сигналов алфавита (1), что очевидно. Этот недостаток можно 

компенсировать двумя способами. Первый: с помощью предварительных усилителей 

нормализировать мощность принятого сигнала к одной и той же величине. Он может быть 

реализован системами передачи с обратной связью. Второй, более простой: из всего 

алфавита (1) с количеством элементов mNL   выбрать подмножество сигналов с 

одинаковой энергией, но с меньшим количеством элементов LL *  [6]. 

Замена вычисления сверток умножением чисел в показателе (2) существенно 

упрощает обработку сигналов на стороне приема. Вместе с тем, операция умножения также 

занимает много тактов в последовательных цифровых схемах.  

Для существенного ускорения операций распознавания предлагается использовать 

один из вариантов гомоморфной фильтрации [7], где используются нелинейные операции. В 

данном случае удобно для вычисления показателя (1) использовать последовательно два 

нелинейных преобразования: 

b
nlnlnnl

N

n
nll raabrrR 2,loglogloglog, ,,2

*
22,2,  , (3) 

то есть операция умножения заменяется сложением логарифмов и последующим 

потенцированием. Значения коэффициентов эталонов на стороне приема хранятся в 

запоминающем устройстве сразу в виде соответствующих логарифмов nla ,2log : Операция 

логарифмирования технически выполняется аналоговыми логарифмическими усилителями 

(с максимально возможной скоростью). Операция суммирования даже при большом числе 

разрядов выполняется за один такт в параллельном коде. Операция потенцирования сводится 

к перемещению единицы младшего разряда на b  разрядов влево по формуле (3). 

Таким образом, при несущественном усложнении оборудования предложенный метод 

позволяет распознавать сигналы алфавита (1) на стороне приема с максимально возможной 

скоростью. 
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ПОРІВНЯННЯ ЧАСТОТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КАБЕЛІВ ТПП та ТППеп3 З 

КАБЕЛЕМ «ВИТА ПАРА» КАТЕГОРІЇ 5 

 

Анотація. Наведено результати вимірювання і усереднення основних параметрів 

кабелів ТППеп, ТППеп3 і "вита пара", які необхідні для створення математичних моделей 

розрахунку характеристик систем передачі мереж широкосмугового доступу за 

технологіями xDSL. Виконано порівняльний аналіз телефонних кабелів ТППеп і ТППеп3 з 

кабелем «вита пара» Cat 5 SF/UTP за власним загасанням і перехідними загасаннями на 

ближньому та дальньому кінці. 

 

Підвищення швидкості доступу до мережі Інтернет, що потребує переходу на нові 

системи передачі (СП), часто натикається на проблему застарілого кабельного господарства 

оскільки станційне обладнання замінити легше чим кілометри кабелів. Тому часто повстає 

питання, що є доцільним з технічного та економічного боків: робота нової СП по застарілому 

кабелю чи заміна кабельної інфраструктури під застосування нової СП [1, 2]. В Україні ще 

залишається в експлуатації багато мідних телефонних багатопарних кабелів, найбільш 

розповсюдженими серед яких є кабелі типу ТПП з діаметром жил 0,4 мм [3]. 

Для відповіді на питання доцільності використання існуючих телефонних 

багатопарних кабелів проведено вимірювання, усереднення і апроксимацію частотних та 

перехідних характеристик кабелів ТППеп, ТППеп3 різної довжини з урахуванням часу їх 

виробництва, та порівнянням з кабелем вита пара 5 категорії. Перелік кабелів, які 

досліджувались, надано в табл. 1. 
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Таблиця 1 – Перелік досліджуваних екземплярів кабелів 

Марка кабелю Довжина, м Рік виробництва 

ТППепЗ 10х2х0,4 150 2017 

ТППепЗ 10х2х0,4 280 2017 

ТППепЗ 10х2х0,4 480 2017 

ТППеп 10х2х0,4 62 2009 

ТППеп 10х2х0,4 72 2009 

ТППеп 10х2х0,4 90 2005 

Cat 5 SF/UTP 60 2016 

 

Поставлена задача вирішувалася шляхом експериментального визначення частотних 

характеристик параметрів передачі і взаємного впливу телефонних кабелів виробництва ПАТ 

«Одескабель» ТППеп 10х2х0,4 та ТППепЗ 10х2х0,4 і кабелю «вата пара» Cat 5 SF/UTP у 

діапазоні частот від 1 до 100 МГц з подальшим усередненням та апроксимацією виміряних 

значень [3, 4]. 

Вимірювання електричних параметрів кабелів проводилися у вимірювальній 

лабораторії ПАТ «Одескабель» за допомогою вимірювальної системи AESA (Швейцарія). 

Наступним кроком було визначення усереднених значень та середньоквадратичних 

відхилень виміряних параметрів. 

Завершальним кроком була апроксимація усереднених значень з отриманням 

аналітичних формул, для  побудови математичної моделі роботи систем передачі по даних 

типах кабелів. 

Отримані результати апроксимованих значень власного загасання (α), перехідного 

загасання на ближньому кінці (NEXT) та захищеності від перехідних завад на дальньому 

кінці (ELFEXT) подані у графічному вигляді на рис. 1…3 відповідно. 

 
Рисунок 1 – Порівняння частотних залежностей власного загасання кабелів ТППеп 10х2х0,4, 

ТППеп3 10х2х0,4 та «вита пара» Cat 5 SF/UTP 

 
Рисунок 2 – Порівняння частотних залежностей NEXT кабелів ТППеп 10х2х0,4, ТППеп3 

10х2х0,4 та «вита пара» Cat 5 SF/UTP 
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Рисунок 3 – Порівняння частотних залежностей ELFEXT кабелів ТППеп 10х2х0,4, ТППеп3 

10х2х0,4 та «вита пара» Cat 5 SF/UTP 

 

Висновок. По результатам порівняння параметрів кабелю «вита пара» з параметрами 

кабелів ТППепЗ 10х2х0,4 та ТППеп 10х2х0,4 виявлено, що за перехідним загасанням «вита 

пара» краща за ТПП на 15…20 дБ, а по власному загасанню ці кабелі мають практично 

однакові характеристики у смузі до 20 МГц, на частотах вище за 20 МГц спостерігається 

перевага кабелю «вита пара». Частотні характеристики кабелів ТППеп та ТППепЗ 

відрізняються не більше 10 дБ на частоті 100 МГц. 
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ОЦІНКА ПОЗДОВЖНЬОЇ ДЕФОРМАЦІЇ ДІЕЛЕКТРИЧНИХ ОПТИЧНИХ КАБЕЛІВ 

МОДУЛЬНОЇ КОНСТРУКЦІЇ 

 

Анотація. В роботі проведено оцінку поздовжньої деформації оптичних кабелів (ОК) 

модульної конструкції, що є основним критерієм визначення максимально допустимого 

розтягувального навантаження ОК. Проведені розрахунки допустимого відносного 

видовження багатомодульної 6-елементної конструкції ОК показали, що вони знаходяться в 
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межах очікуваних значень від 0 до 1 % згідно до норм ТУ-У 05758730.007-97: 1997. 

Встановлено, що зі збільшенням діаметру трубки оптичного модуля та зменшенні кількості 

оптичних волокон в одній трубці відносне видовження збільшується, що обумовлене 

збільшенням вільного простору всередині неї. 

Ключові слова: оптичний кабель, поздовжня деформація, відносне видовження, 

максимально допустимого розтягувального навантаження, оптичний модуль, оптичне 

волокно. 

 

Процес конструювання оптичних кабелів є однією з найважливіших задач на заводі-

виробнику кабельної продукції при створенні сучасного кабелю. Конструкція оптичного 

кабелю, що розробляється, повинна одночасно забезпечувати низку вимог до неї, зокрема, 

необхідну стійкість до механічних навантажень, економічність використання витратних 

матеріалів на конструктивні елементи та збереженість оптичних волокон всередині. 

Враховуючи дані офіційних сайтів заводі-виробників в Україні (ПАТ «Одескабель» та 

ПАТ «Південкабель») найбільш розповсюдженою конструкцією є одно- та багатомодульна 

конструкція ОК. 

Як відомо з [1, 2], розробка модульної конструкції ОК передбачає низку розрахунків, 

серед яких визначальним є розрахунок максимально допустимого розтягувального 

навантаження кабелю (МДРН) [1], значення якого повинно відповідати встановленим 

нормам, вказаних у технічних умовах на виріб, наприклад [2]. Забезпечення допустимого 

розтягувального навантаження ОК дозволить утримувати оптичні волокна (ОВ) в 

ненапруженому стані, що забезпечить їх ізотропність та стабільність параметрів передачі [2]. 

Як відомо, в загальному виді величина максимального допустимого розтягувального 

навантаження, що забезпечується конструкцією кабелю, визначається за виразом [1] 

 
(1) 

де Fмд - максимально допустиме розтягувальне навантаження кабелю, Н; п - кількість 

елементів ОК, без урахування ОВ; К, Бі - модуль Юнга, Н/мм
2
, та площа поперечного 

перетину, мм
2
, і-го елементу кабелю; Ɛмк - максимально допустиме відносне видовження 

кабелю; а - механічна напруга в і-му елементі кабелю, Н/мм
2
. 

Як видно з виразу (1), змінним параметром, який залежить від структури осердя 

кабелю (кількості, розмірів та розміщення конструктивних елементів осердя кабелю) є 

максимально допустиме відносне видовження , що показує поздовжню деформацію кабелю 

при дії на нього механічних сил різної природи. Тому критерієм для розрахунку 

максимального розтягувального навантаження ОК є максимально допустиме відносне 

видовження кабелю [1] 

 
(2) 

де Ɛмк - максимально допустиме відносне видовження кабелю; Ɛдк - допустиме відносне 

видовження кабелю до початку видовження ОВ; ƐдОВ- допустиме відносне видовження ОВ. 

Розрахунок допустимого відносного видовження кабелю Ɛдк тільки з урахуванням 

подовження уздовж його осі проводиться за виразом [1, 2] 

 

(3) 

де Ɛдк - допустиме відносне видовження кабелю; Я, И - радіус та крок спірального укладання 

елементів осердя навколо центрального силового елементу (ЦСЕ) відповідно, мм; АЯ - 

повітряний зазор між оптичним волокном або джгутом ОВ, що знаходяться в трубці 

оптичного модуля (ОМ), та внутрішньою поверхнею стінки модуля, мм (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Приклад спірального укладання трубки оптичного модуля навколо центрального 

силового елементу в осерді ОК 

Для оцінки поздовжньої деформації кабелю, використовуючи вираз (3), проведені 

розрахунки допустимого відносного видовження 6-елементної одноповивної конструкції ОК 

Ɛдк при: джгуті оптичних волокон nов в трубці модуля від 2 до 16, кроці скрутки модулів h = 

100 мм, Δtом = 0,15 dом та значеннях dом від 1,8 до 3 мм. Результати даних розрахунків Ɛдк 

наведені в табл. 1 та рис. 1. 

Таблиця 1 - Результати розрахунку допустимого відносного видовження ОК Ɛдк 

Кількість 

елементів в 

повиві 

конструкції 

ОК 

Кількість ОВ у 

трубці ОМ 

Видовження ОК Ɛдк, % (чисельник) 

Діаметр ОМ dом, мм (чисельник) товщина стінки трубки 

Δtом, мм (знаменник) 

18 

0,27 

20 

0,30 

25 

0,35 

27 

0,40 

30 

0,45 

6 

2 0,238 0,312 0,553 0,643 0,813 

4 0,208 0,279 0,514 0,602 0,768 

6 0,164 0,231 0,457 0,540 0,700 

12 0,069 0,129 0,338 0,412 0,561 

16 0,021 0,077 0,278 0,349 0,492 

 
Рисунок 2 - Графік залежності відносного видовження кабелю с м кількістю ОВ в одному ОМ 

для 6-модульної конструкції ОК 
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Проведені в рамках даної роботи розрахунки та оцінка поздовжньої деформації 

(відносного видовження) конструкцій ОК дозволили зробити такі висновки: 

1. В роботі обґрунтовано, що основним змінним параметром, який визначає 

максимальне розтягувальне навантаження кабелю є його відносне видовження, що залежить 

від структури осердя ОК. 

2. Проведені розрахунки допустимого відносного видовження багатомодульної 6-

елементної конструкції ОК показали, що вони знаходяться в межах очікуваних значень від 0 

до 1 % згідно до норм ТУ-У 05758730.007-97: 1997 [3]. Встановлено, що зі збільшенням 

діаметру трубки оптичного модуля тазменшенні кількості оптичних волокон в одній трубці 

відносне видовження збільшується, що обумовлене збільшенням вільного простору 

всередині неї. 

3. Отримані результати досліджень можна використовувати для розрахунку 

максимального допустимого розтягувального навантаження оптичного кабелю з метою 

визначення області застосування та перевірки його придатності в ній.  
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РІВНІВ СИГНАЛУ НА ВХОДІ ПРИЙМАЧА АБОНЕНТА 

ПРИ ЙОГО РУСІ В СОТІ 

 

Розглядаються різні моделі поширення радіохвиль в мережі рухомого радіозв'язку. 

Порівнюються значення рівнів сигналу на вході приймача мобільної станції при її русі по 

заданій траєкторії 

Відомо, що в стільникових мережах використовуються різні моделі поширення 

радіохвиль. Розглянемо дві з них: поширення у вільному просторі і двухпроміневу модель. 

Нехай мобільна станція МС1 в точці А входить в задану соту, проходить по міських вулицях 

ділянки АВ і ВС і в точці С переходить в сусідню соту, як показано на рис. 1. 
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Якщо радіус стільники R, то можна легко записати рівняння цих прямих. Рівняння 

лінії AB має вигляд: 

Ym= -R/4 R /2 ≤ Xm ≤ 2.5 R /2 (1) 

Для лінії BC маємо: 

Xm=2.5 R /2 - R/4 ≤ Ym ≤ 0.95R (2) 

 

На всьому шляху проходження абонент приймає корисний сигнал від передавача 

базової станції БС-1 розташованої в центрі стільники з координатами {R√3, 0}. Потужність 

сигналу буде залежати від потужності передавача БС-1, відстані r від БС-1 до МС-1, висоти 

закріплення антен і їх посилення, значення використовуваної робочої частоти і т.д. 

Відстань від БС-1 до МС-1 розраховується наступним чином: 

R= (XБС1 – XМС1)
2
 + (YБС1 – YМС1)

2
 , 

де { XБС1, YБС1}и { XМС1, YМС1} — координати БС-1 і МС-1 відповідно. 

Поточні координати МС-1 визначаються виразами (1) і (2). 

Потужність сигналу на вході приймача МС-1 можна розрахувати по одній з наступних 

формул. 

1) Для першої моделі (пряма видимість) 

Pпр МС = (Pпер БС G1 G2 λ
2
) / (16π

2
 R

2
) , Вт, 

де G1 G2 - посилення антен БС-1 і МС-1 відповідно; λ - довжина хвилі; γ - відстань від БС-1 

до МС-1. 

2) Для другої (двопроменевої) моделі 

Pпр МС = {(Pпер БС G1 G2 λ
2
) / (16π

2
 R

2
)} * V

2
, Вт 

де V = 2 - множник ослаблення щодо поля вільного простору; h1 h2 - висоти закріплення 

антен на БС-1 і МС-1. 

Припустимо, що R = 5км; h1 = 70м; h2 = 1,5 м; λ = 0,337м; Pпер БС = 0.5 Вт; G1 = 10; 

G2 = 1. 

Моделювання в середовищі MATLAB дозволяє досліджувати зміну потужності 

сигналу на вході приймача абонента. 

Рис. 2 ілюструє характер зміни потужності сигнали. 

 
Рисунок 2 - залежність рівня сигналу від положення МС-1 на трасі 

По горизонтальній осі відкладається відстань від початку координат. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОСТУПУ В 

МЕРЕЖІ LTE-ADVANCED 

 

Анотація. Запропоновано використання вузлового тензорного методу для 

дослідження параметрів якості обслуговування в мережі радіодоступу LTE-Advanced, а 

саме, значення середнього часу затримки пакетів. Отримані результати середнього часу 

затримки пакетів в базових станціях eNodeB та трактах їхньої взаємодії в мережі 

радіодоступу E-UTRAN за інтерфейсом Х2. Результати дослідження можуть бути 

використані для визначення середнього гарантованого часу затримки пакетів в мережі 

LTE-Advanced з різною структурою побудови та принципами взаємодії. 

 

Сьогодні, оператори мобільного зв’язку України знаходяться на етапі розвитку мережі 

четвертого покоління 4G, з використанням технології LTE-Advanced (Long Term Evolution) 

(Rel. 10-12) . Основною перевагою технології LTE Advanced є висока швидкість передачі 

даних від 150 Мбіт/с до 1 Гбіт/с, яка дозволить забезпечити всі послуги пакетної передачі, до 

яких віднесенні такі сервіси, як: Viber, Telegram, Skype, Gmail, Youtube, включаючи передачу 

призначеного для користувача мовного трафіку VoIP [1].  
Мережа LTE-Advanced складається з двох частин [1]: мережі радіодоступу E-UTRAN 

та базової мережі EPC (Evolved Packet Core). Мережа E-UTRAN, розглянута в технічній 

специфікації Rel. 10-12 3GPP, згідно якої складається з базових станцій e-NodeB (evolved               

Node В). Базові станції e-NodeB виконують функції замикання навантаження в мережі                            

E-UTRAN при взаємодії по інтерфейсу Х2. Мережа ЕРС повністю функціонує на базі 

комутації пакетів та забезпечує обслуговування трафіку та його маршрутизацію в мережі E-

UTRAN/LTE-Advanced [2]. 
Забезпечення необхідної пропускної спроможності в мережі LTE Advanced 

відбувається шляхом вибору варіанту проходження трафіку в мережі та використанням 

функцій перерозподілу і обмеження потоків трафіку. Досить важливим є рішення задачі 

вибору необхідної топології мережі і принципу з’єднання між базовими станціями eNodeB в 

мережі E-UTRAN LTE-Advanced та вибору напрямків передачі трафіку із забезпеченням 

параметрів QoS (Quality of Service). 

Метою даної роботи є дослідження параметрів якості обслуговування доступу в 

мережі lte-advanced. 

Рішення такої задачі потребує вибору математичного апарата, який би дозволив 

одночасно досліджувати як структуру, так і параметри розглядаємої мережі. В роботах [3-4] 

запропоновано використання вузлового тензорного методу, який дозволяє у порівнянні з 

іншими отримати необхідні параметри якості обслуговування QoS для мережі E-UTRAN. 

Для дослідження параметрів якості обслуговування доступу  використаємо вузловий 

тензорний метод, який дозволяє вирішувати завдання оцінки якості обслуговування QoS та 

враховує структурні та функціональні особливості побудови мережі LTE-Advanced [3-4]. 
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Для рішення відомо: 

1) Довжина 

vH  вихідної пакетної черги між базовими станціями eNodeB між 

51 NN   довжиною 300 тис. пакетів, задана як:  

  tHv 00003000000000  (1) 

 

2) Інтенсивність навантаження в трактах взаємодії між базовими станціями eNodeB, які 

представлені у вигляді тензора vL  [3-4]: 
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3) Базисна матриця B, яка описує граф фрагменту мережі, показаний на рис. 1: 
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Рисунок 1  Фрагмент мережі радіодоступуE-UTRAN 
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Розглянемо фрагмент мережі мережі E-UTRAN, який має з N = 7 базових станцій 

eNodeB, які зв’язані між собою 12v  гілками – трактами (рис. 1). На рис. 1 суцільними 

лініями виділені реальні гілки мережі, а пунктирною  гілкою – напрямок 51 NN  .  

Знайдемо час затримки пакетів в базових станціях eNodeB мережі й час затримки 

пакетів в трактах взаємодії мережі E-UTRAN/LTE-Advanced за допомогою вузлового 

тензорного методу, згідно [3-4]. 

В якості функціонального рівняння використовуємо формулу Літтла [3-4], яку 

розглянемо в двох системах координат (СК), СК вузлових пар  базових станцій eNodeB та 

СК трактів з’єднання в мережі LTE Advanced [3-4]: 

 TLH  ,  TLH  , (4) 

де H та H – довжина пакетної черги в трактах та базових станціях eNodeB мережі  E-

UTRAN/LTE Advanced, L та L – інтенсивність трафіку трактах та базових станціях eNodeB 

мережі E-UTRAN/LTE Advanced, Т та Т – час затримки пакетів  трактах та базових 

станціях eNodeB мережі E-UTRAN/LTE Advanced, відповідно.  

Для розрахунку довжини пакетної черги в базових станціях eNodeB скористаємося 

формулою перетворення між СК [3-4]:  
 vHBH  =   t00300000  (5) 

Знайдемо інтенсивність трафіку L в базових станціях eNodeB згідно виразу [3-4] та 

використовуючи вираз (1) та значення інтенсивності із табл. 1: 
t

vBLBL   , (6) 

де L – інтенсивність трафіку в трактах мережі, які з’єднують eNodeB. 

Для знаходження часу затримки пакетів Т в базових станціях eNodeB 

використовуємо вираз (4), з якого виразимо Т [3-4]: 

   HLT
1

 . (7) 

Для знаходження середнього часу затримки пакетів в трактах взаємодії між базовими 

станціями eNodeB мережі E-UTRAN/LTE-Advanced використаємо вираз згідно [3-4]: 

TBT t
v  . (8) 

За допомогою представлених формул розрахуємо середній час затримки пакетів в 

трактах Т  та час затримки пакетів Т в базових станціях eNodeB. 

Результати розрахунку інтенсивності трафіку в базових станціях eNodeB мережі LTE 

Advanced згідно виразу (6) наведені в табл. 2. 

 

Таблиця 2 − Інтенсивності трафіку в базових станціях eNodeB мережі LTE Advanced 

Інтенсивність 

навантаження, L тис. 

пакетів 

1 2 3 4 5 6 

800 1100 500 850 950 500 

 

Результати знаходження часу затримки пакетів Т в базових станціях eNodeB згідно 

виразу (7) наведені в табл. 3. 

 

Таблиця 3 − Час затримки пакетів Т в базових станціях eNodeB мережі LTE Advanced 

Час затримки 

пакетів Т,  мс 

N2 N3 N4 N5 N6 N7 

0.418 1.088 1.213 1.505 1.169 0.911 

 

Результати розрахунку середнього часу затримки пакетів в трактах Т E-UTRAN/LTE-

Advanced, згідно виразу (8), наведені в табл. 4. 
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Таблиця 4 – Середній час затримки пакетів в трактах Т  мережі E-UTRAN/LTE-Advanced 
Час 

затримки 

пакетів в 

трактах 

Т,мс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0,418 0,67 0,125 0,292 -0,336 -0,258 0,911 1,505 0,177 -0,751 0,081 -0,417 

 

Висновки. 

1. Запропоновано використання вузлового тензорного методу для дослідження 

параметрів якості обслуговування в мережі радіодоступу LTE-Advanced, а саме, значення 

середнього часу затримки пакетів.  

2. Отримані результати середнього часу затримки пакетів в базових станціях 

eNodeB та трактах їхньої взаємодії в мережі радіодоступу  E-UTRAN за інтерфейсом Х2, 

та можуть бути використані для  мережі LTE-Advanced з різною структурою побудови та 

принципами взаємодії. 
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ВПЛИВ ФОТОПРУЖНОСТІ ОПТИЧНОГО ВОЛОКНА ЗА РАХУНОК ЙОГО 

УКЛАДАННЯ ЗА СПІРАЛЬНОЮ ЛІНІЄЮ НА КОЕФІЦІЄНТ ЗАГАСАННЯ 

 

Анотація. Визначено форму залежності величини втрат потужності оптичного 

сигналу в оптичному волокні від кроку його спірального укладання в осерді оптичного 

кабелю. Наведено рекомендації для виробників оптичних кабелів по використанню 

встановлених кроків спірального укладання оптичного волокна. 

 

В теперішній час суттєво зростають вимоги до волоконно-оптичних систем 

передавання (ВОСП): зростає обсяг інформації, що передається волоконно-оптичними 

лініями передавання (ВОЛП), швидкість передавання, смуга пропускання. В умовах 

поступового зростання протяжності ВОЛП є необхідність в оптимізації ВОСП: необхідно 

приймати наукові рішення як по удосконаленню властивостей оптичних пристроїв, так і по 

мінімізації впливу негативних явищ у ВОЛП, якими є хроматична дисперсія, загасання, 

нелінійні ефекти. 

Ключовими параметрами, що характеризують оптичне волокно (ОВ) з огляду на 

передачу інформації є загасання та дисперсія сигналу.  

https://portal.3gpp.org/Specifications.aspx?q=1&releases=190
http://pt.journal.kh.ua/
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Причини виникнення дисперсійних ефектів та способи визначення величини різних 

видів дисперсії наведена в [1, 2, 3, 4].  

Значний вплив на властивості середовища поширення хвиль в ОВ причиняють 

різноманітні неоднорідності, які з’являються в них з різних причин. 

В роботі встановлено додаткові втрати, пов'язані зі спіральністю укладання ОВ в 

оптичний кабель (ОК). Застосовано наступний вираз для обчислення додатковіх втрат, 

пов'язаніх зі спіральністю укладання ОВ в оптичному кабелі [5, 6]: 
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, (1) 

де R – радіус спірального укладання ОВ, мкм; р – крок спірального укладання ОВ, мкм; b – 

радіус оболонки ОВ, мкм. 

В роботі визначено додаткові втрати, пов'язані зі спіральністю укладання ОВ в 

оптичному кабелы для кроків спірального укладання p = 50; 150; 350; 400; 500 мкм та 

радіусів спірального укладання R = 6; 7; 8; 9; 10 мм. 

В табл. 1 наведено результати розрахунку втрат за рахунок спірального укладання ОВ 

[6]. 

 

Таблиця 1 – Результати розрахунку коефіцієнта ξ , що враховує втрати за рахунок скрутки р: 

R, мм p, мм 

50 150 350 400 500 

6 1,715 1,624 1,536 1,453 1,376 

7 0,694 0,692 0,689 0,684 0,679 

8 0,305 0,307 0,308 0,309 0,311 

9 0,267 0,269 0,270 0,272 0,273 

10 0,214 0,215 0,217 0,218 0,219 

 

На рис. 1 наведено отриманий графік залежності втрат викликанних спіральностю 

укладання одномодового ОВ: 

 
Рисунок 1 – Графік залежності втрат за рахунок скрутки р, для заданих значень R (на 

графіку зверху вниз відповідно) від крока спіральної укладанні 
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З графіка рис. 1 видно, що із зменьшенням радіусу спіралі R, та, збільшенням крока 

спіралі p втрати зменшуються, що пояснюється зменшенням ступеню впливу фотопружності 

на діелектричні властивості ОВ. Числові значення отриманих параметрів можуть бути 

застосовані при розробці конструкцій ОК. 
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INTRODUCING A NEW LAYER TO THE BASIC TESTING PYRAMID 

 

Abstract: To date, the quality of the software code directly affects to it further certification 

and value of final product in which it is contained. Test coverage degree plays an important role in 

determining code quality, by that reason big company increase attention for such thing. Developers 

spend a lot of time for writing tests by the old-fashioned strategy by using simple testing pyramid. 

Now it’s time to present upgrade of well known approach, that aims to maintain or increase 

reliability of test coverage and decrease amount of work for developers connected with it.  

 

The main concept of the basic testing pyramid is in the grouping of software tests by level 

detail and determination of tests quantity based on group. The higher level detail, the fewer tests 

quantity. Firstly, such approach leads to an enormous amount of unit tests that can’t guarantee 

stability and right functioning of software. Secondly, integration tests require a specific 

environment, for this reason deployment occurs at first, and then test coverage process start. The 

described approach makes it impossible to debug software code fully. 

Upgrade of the basic pyramid aim for reducing the number of tests that can’t guarantee 

stability and right functioning of software. To achieve that objective, a new layer was introduced 

into the basic pyramid (Fig. 1). Under this article tests on this layer are called “Multicomponent 

tests”. 

 

 
Figure 1 – Basic testing pyramid with Multicomponent layer 

 

Multicomponent tests combine the advantages of integration tests and unit test, but without 

the disadvantages thereof. This could be achieved by building back-end part of project locally in 

debug mode with custom environment settings. It must be mentioned, that usage of JSON file is 

useful for saving some project settings and environment settings is not an exception. By this reason, 

if back-end application is hosted simultaneously on several environments with different 

configuration, it is good practice to write separate files corresponding each environment. Such 

manipulation gives possibility transfer to application’s breakpoints at the time of tests execution. 

Concept of writing multicomponent tests is similar to concept of writing integration test – 

test methods that interact with the largest number of system modules. It must be noted, that nearly 

all back-end application uses some database and this fact makes it almost impossible to test 

methods connected with repository at the level of unit tests. By this reason, developers started 

testing application logic connected with repository at the level of integration tests. It is bad 

mailto:m.havrylina@andersenlab.com
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approach, it forced developers use multiple environments and deprive them of the possibility run 

tests on production environment. Multicomponent tests could solve described problems. 

The main concept of solving described problems with database consists in running docker 

container with database image. If back-end application use NoSQL database, developer could use 

official image with needed database and that’s all. But when application use ORDBMS, developer 

can use only image with some operating system and install on it all needed tools for publication 

data package to target database. When image with test database is ready, it’s time to write 

“localhost” value for database connection string in all settings files. That’s enough for start 

transferring tests from integration layer to multicomponent. 

Conclusion: Introducing multicomponent tests into the basic testing pyramid could reduce 

number of integration and unit test, simplify debugging of tests that check logic of multiple 

modules at once, solve problems with testing of modules connected with repository. 
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SPEAKER DIARIZATION METHOD USING UNSUPERVISED MACHINE 

LEARNING 

 

Abstract: The paper proposes a technique for processing speech signals based on 

unsupervised machine learning, which is an important step in obtaining metadata about speakers., 

Main steps will be explained, such as voice features extracting using MFCC, determining the 

number of speakers on the recording, and the clustering algorithm. A method for improving the 

quality of voice data clustering is proposed. 

 

In the era of modernization and automation of all processes, there is a need to automate the 

processing of voice audio information as well. The purpose of this work is to propose a technique of 

speech processing, what will be one of the integral steps for obtaining metadata about people 

present on the record. Speaker diarization has a lot of applications. For instance, application for 

audio and speaker indexing, content structuring, audio information retrieval, speaker verification (in 

the presence of multiple-speakers), speech-to-text transcription, and some are of video processing 

[1]. There are generally three primary application domain for speaker diarization research and 

development, namely broadcast news audio, recorded meeting and telephone conversation. At the 

moment, the question remains how to most effectively solve the problem of speaker diarization. The 

most used method is supervised machine learning, which allows to accurately determine the number 

of speakers, as well as correlate the spoken cues with the speakers. However, this method implies a 

preliminary training of the machine on voices, which will later be used. However, what to do if 

neither the number of participants in the polylogue nor what kind of participants are known in 

advance, in this case, it is impossible to train the machine in advance. There is an unsupervised 

machine learning method, which will be discussed in this work. This method implies the clustering 

of data obtained from outside. In this case, speech signal processing consists of the following steps: 

1. Detection of speech information. Audio recordings often contain not only a voice but also 

extraneous noises. 
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2. Dividing the audio recording into fragments of short duration; 

3. Determination of speech characteristics of speakers. Such as the frequency of the voice, 

its emotional component, power, etc .; 

4. Determination of the number of speakers; 

5. Directly clustering data. 

Signalers coped with the task of voice activity detecting (VAD) a long time ago and actively 

use it when transmitting data over a communication channel. S. Graf, T. Herbig, M. Buck, and G. 

Schmidt wrote about this task in detail in their article "Features for voice activity detection: a 

comparative analysis” [1]. The next step is to separate audio into fragments. There are two methods, 

separation with and without an overlap, each method has its own advantages, the choice depends 

only on the initial data. Separate audio recordings are advised into fragments 80-150 ms long - the 

length of the pronunciation of one syllable. 

The most important task is to extract voice features. A person's voice is a unique imprint that 

depends on the construction of his speech apparatus. There are many methods for extracting voice 

features, they are described by G. Sharma, K. Umapathy, and S. Krishnan in “Trends in audio signal 

feature extraction methods” [2]. The Mel Frequency Cepstral Coefficients (MFCC) method is the 

most successful so far. MFCC (fig. 1) represent audio, based on perception. The main purpose of 

the MFCC processor is to mimic the behavior of the human ears. 

The algorithm for extracting features is as follows:  

1. Continuous speech is fed to the program input, and it is divided into small frames.  

2. Then windowing is used for minimizing the disruptions at the start and at the end of the 

frame, the frame and window function is being multiplied.  

3. Fast Fourier Transform (FFT) is used for doing conversion from the spatial domain to the 

frequency domain.  

 

 
Figure 1 – MFCC features extraction 

 

4. In next step, the calculated spectrums are mapped on Mel scale to know the 

approximation about the existing energy at each spot. 

 

 
Figure 2 - Graph of voice frequency versus Mel 

 

The figure 2 shows a graph of the correspondence between the frequency of the human 

voice And the Mel. This dependence is nonlinear and is described by the following empirically 

determined formula (equation 1). 

 (1) 
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5. Process of carrying out DCT is done in order to convert the log Mel spectrum back into 

the spatial domain. The output after applying DCT is known as Mel-cepstrum or MFCC. 

Figure 3 shows the results of MFCC feature extraction. For the experiment, 3 audio 

recordings were taken, with the voices of a man and two women. Each audio recording was split 

into 2 parts to see how the participants' voices relate to each other. 

 

 
Figure 3 - a, b, c - MFCC footprints of two audio samples read by the same speaker; d - MFCC 

footprints of three audio samples read by different speakers 

 

The figures 3a, 3b and 3c show that two sets of MFCC features for one person have a high 

correlation coefficient. On the other hand, the result in Figure 3d shows that three different samples 

correlate weakly. 

The next important step is to determine the number of different votes present on the 

recording, in the future, based on this number, the data will be clustered. The calculations are based 

on the previously defined MFCC features. There are several methods for determining the number of 

speakers. The most commonly used are the Elbow method [3], the Silhouette method [4], and the 

Calinski-Harabasz index [5]. 

The Silhouettes method shows the optimal number of clusters based on the Euclidean 

metric. This method shows how much the average distance to the objects of its cluster differs from 

the average distance to the objects of other clusters. 

The elbow method runs clustering on the dataset for a range of values for k and then for 

each value of k computes an average score for all clusters. By default, the distortion score is 

computed, the sum of square distances from each point to its assigned centre. 

The Calinski-Harabasz index is a popular index using a ratio of a between cluster-means and 

a within-cluster sum of squares statistic. This method, like the Silhouettes method, shows the 

optimal number of clusters. 

The final step is the application of cluster data analysis methods and presentation of the 

result. There are a lot of clustering methods [6], but the K-means algorithm does the best when 

solving the problem. The way K-means algorithm works is as follows [3]: 

1. Specify the number of clusters K. 

2. Initialize centroids by first shuffling the dataset and then randomly selecting K data 

points for the centroids without replacement. 

3. Keep iterating until there is no change to the centroids. i.e assignment of data points to 

clusters isn’t changing. 

4. Compute the sum of the squared distance between data points and all centroids. 

5. Assign each data point to the closest cluster (centroid). 

6. Compute the centroids for the clusters by taking the average of all data points that belong 

to each cluster. 

7. Repeat steps 2-6 until the centroids no longer move. 
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Conclusions and future work: 

In this paper, the main steps in solving the problem of speaker diarization were considered. 

However, it should be noted that unsupervised machine learning is used to solve this problem and 

the accuracy of the calculations is somewhat lower than when using supervised machine learning. 

To increase the accuracy, text analysis can also be used, followed by the correlation of the 

clustering results. This will allow not only performing calculations more accurately, but also 

obtaining metadata. By analyzing both audio and text it’s possible to extract the context of a 

conversation e.g. subject of discussion, familiar persons, events and roles in them. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ VXLAN З МЕТОЮ СТВОРЕННЯ 

МАСШТАБОВАНОГО ХМАРНОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

Анотація. Розглядаються особливості оверлейної технології VХLAN. 

Досліджуються способи створення віртуальних тунелів з використанням даної технології. 

Визначаються переваги використання технології VХLAN для створення масштабованого 

хмарного середовища. 

 

Індустрія хмарних обчислень у даний час стрімко розвивається. Найголовнішою 

перевагою застосування хмар є відсутність необхідності мати потужну систему у кінцевого 

користувача, що беззаперечно веде до питомого зниження його витрат. Обчислювальні 

хмари складаються з тисяч серверів, розташованих у центрах обробки даних (ЦОД), що 

забезпечують роботу десятків тисяч застосунків, якими одночасно користуються мільйони 

користувачів.  
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Неодмінною умовою ефкетивного управління такою крупномасштабною архтектурою 

є її підвищена масштабованість. Для створення крупномасштабних інформаційних 

інфраструктур, як правило, використовуються оверлейні техноло- 

гії [1,2]. З прийняттям оверлейних мереж в якості стандартного розгортання для 

багатокористувацьких мереж, рівень каналу передачі даних поверх протоколів мережевого 

рівня став фаворитом серед мережевих інженерів. Згідно з цим принципом, поверх вже 

існуючої мережі (underlay), в нашому випадку L3, будується мережа L2. Поверх – означає, 

що всередині пакетів underlay-мережі передаються кадри overlay-мережі. Таким чином ми 

отримуємо віртуальні мережі, розтягнуті поверх L3-мереж. Сьогодні існує стандарт передачі 

трафіку другого рівня на базі MPLS мережі – VPLS. Однак, до технології VPLS 

накопичилася критична маса незадоволених вимог, таких як: забезпечення швидкої 

збіжності, оптимізація доставки трафіку, забезпечення балансування потоків між граничними 

маршрутизаторами (PE), зниження рівня BUM-трафіку забезпечення резервування в 

територіально розподілених конфігураціях і деякі інші. 

Відносно недавно з’явилася технологія VXLAN [3]. Термін VXLAN позначає 

віртуальну розширювану локальну мережу. VXLAN це оверлейна технологія. Якщо говорити 

більш точно, це інкапсуляція Ethernet over UDP. 

Метою даної роботи є дослідження можливостей технології VXLAN для створення 

масштабовного хмарного середовища.  

На рис.1 наведений формат інкапсульованого VXLAN-пакета. 

 
Рисунок 1 – Формат VXLAN-пакета 

 

Згідно з форматом, вводиться додатковий 8-ми байтовий заголовок, який складається 

з полів VNID, довжиною 24 біта (по суті, це номер VXLAN – аналог номера VLAN в 

традиційних LAN-мережах), 8-ми бітного покажчика і зарезервованих полів. 

Також, як і VLAN технологія VХLAN є віртуальною L2-мережею. Віртуальні L2-

мережі розділені між собою і трафік між цими мережами комутуватися не може – для цього 

потрібна маршрутизація. Подібно VLAN, VХLAN має аналог VLAN тега, який служить 

ідентифікатором віртуальної L2 мережі – VХLАN Network Identifier (VNID). Довжина VNID 

дорівнює 24 бітам, що дозволяє використовувати більше 16 мільйонів віртуальних L2-мереж 

в одному домені. Як і VLAN тег, VNID є глобально унікальним для всього L2 (VХLAN) 

домену. Вивчення МАС-адрес проводиться методом flood-and-learn, згідно з яким комутатор 

направляє кадр в усі порти за вийнятком вихідного і по МАС-адресі джерела заповнює 

таблицю просування. Тем не менш, між VLAN та VXLAN є істона різниця. Так, наприклад, 

для передачі трафіка другого рівня проміжні комутатори зовсім не зобов'язані працювати на 
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другому рівні в рамках одного широкомовного домену. Тунелювання Ethernet-трафіку 

дозволяє транзитним комутаторам абстрагуватися від поняття MAC-адрес, і виконувати свої 

функції в рамках IP-фабрики вільної топології за правилами маршрутизації. Кожен 

комутатор в такій інфраструктурі працюює абсолютно незалежно від своїх сусідів. Це 

нагадує розподілену роботу мережі Інтернет, так як регламентні роботи на кожному пристрої 

мають строго локальний характер. Гнучка фізична топологія дозволяє чітко 

підлаштовуватися під профіль трафіку в конкретно взятому ЦОД, а вільний вибір типів і 

кількості сполучних портів дозволяє будувати мережі з заданим рівнем перепідписання, аж 

до повністю неблокованих. 

Мережеві пристрої, які здійснюютьVXLAN-інкапсуляцию (і деінкапсуляцію 

відповідно) називаються кінцевими точками тунелю VXLAN (VXLAN Tunnel Endpoint, 

VTEP). Кожен VTEP має інтерфейси двох типів: один інтерфейс типу L2 для комутації 

трафіку всередині LAN і один L3 IP-інтерфейс, з якого будується VXLAN-тунель до іншого 

VTEP. VTEP також відповідальний за те, щоб дізнатися про інші VTEP в мережі і про те, які 

MAC-адреси за цими VTEP знаходяться. У даній роботі досліджені способи вирішення 

зазначеного питання. Виділені наступні [4-7].  

– Статичне визначення віддалених VTEPів. Цей режим схожий з VPLS Martini. 

Передбачає статичне налаштування  IP-адреси VTEPа-отримувача. Однак, якщо VTEP-ів 

буде більше двох, вказати в IP-заголовку декількох одержувачів неможливо. Одним з рішень 

може бути реплікація VХLAN-пакета на вихідному VTEPі і відправка реплікованих пакетів в 

режимі unicast  на віддалені VTEPи, вказані в конфігурації. Для роботи даного режиму 

необхідно тільки наявність зв'язності між loopback-інтерфейсами всіх VTEPів. 

Таке рішення збільшує навантаження на мережу, так як BUM-трафік реплікується на 

вихідному VTEPі і в режимі unicast розсилається усім зазначеним в конфігурації сусідам. 

Крім того, при додаванні або видаленні VTEPа доведеться вручну правити конфігурацію на 

всіх інших VTEP-ах, видаляючи або додаючи сусіда.  

– Автоматичне визначення віддалених VTEPів. Даний режим роботи, на відміну від 

попереднього, вміє знаходити віддалені VTEP-и автоматично. VXLAN-пакет формує VTEP-

відправник. У пакеті в якості адреси призначення вказується адреса сконфігурованої для 

даного VNID мультикаст-групи, а у якості адреси відправника – адреса loopback-інтерфейсу 

VTEPа-відправника. Усі VTEPи в мережі конфігуруються на прослуховування відповідних 

груп. При посиланні VXLAN-пакета на певну групу, асоційовану з певним VNI, цей пакет 

отримають усі VTEPи в даній групі. Після цього відбувається декапсуляція оригінального 

кадру, аналіз МАС-адреси відправника (це буде МАС-адреса VTEPа) і отримувача та 

відправлення даного кадру отримувачу. 

– Варіант EVPN/VХLAN. VXLAN і EVPN являються стандартами. Стандарт VXLAN 

описує деталі інкапсуляції Ethernet-трафіку, тобто, це інкапсуляція на дроті або data-plane. В 

основі стандарту EVPN є використання протоколу BGP, який дозволяє здійснювати пошук 

VTEP-сусідів і переносить інформацію про МАС-адреси. В сімействі L2VPN (AFI 25) під 

EVPN визначений окремий блок адрес, які можуть передаватися у BGP. Існує рішення 

EVPN/MPLS, де в BGP NLRI передається Мас-адреса, та мітка MPLS, під яку відведено три 

байти. Оскільки розмір VNІD в VXLAN також три байти, в полі мітки замість мітки MPLS 

можна переносити значення VNІD. Шоб вказати, що переноситься саме значення VNІD в 

BGP, можна використати спеціальне розширення EXTENDED_COMMUNITIES. Коли якийсь 

VTEP вивчив МАС-адресу через data plane, він формує BGP-повідомлення з вказанням даної 

МАС-адреси та розсилає повідомлення своїм VTEP-сусідам. Сусіди, прйнявши це 

повідомлення, формують запис з вказівкою даної МАС-адреси в таблиці пересилання. Таким 

чином, вивчені через data plane МАС-адреси передаються між VTEPами через control plane. 

Як наслідок, EVPN дозволяє істоно скоротити обсяг інформації, яка передається в режимі 

flooding. К превагам даного підходу слід, також віднести розширений L3-функціонал, 

швидку збіжність у випадку відмови, можливість перенесення віртуальних машин без 

зупинки сервісу. 
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В мережі Ethernet передача трафіка в пункт призначення, мережеву адресу якого 

відправник не знає (широкомовний, невідомо-одноадресний і багатоадресний трафік, BUM), 

досягається шляхом відправки декільком адресатам в мережі.  

При прозорому мостовому з'єднанні розсилка кадрів BUM в контексті центру обробки 

даних погано масштабується, що призводить до зниження продуктивності. У навчанні на 

рівні даних (data plane) широкомовний трафік перенаправляється членам групи 

багатоадресної розсилки. У control plane адреси збираються і пересилаються через BGP. 

Широкомовний трафік пригнічується, і VTEP відповідає абоненту безпосередньо. 

На останок, підрахуємо накладні расходи. Використання VXLAN потребує 14 байтів 

(зовнішній L2-заголовок) + 20 байтів (ІРv4-заголовок) + 8 байтів (UDP заголовок) + 8 байтів 

(VXLAN-заголовок) = 50 байтів.  

Використання VPLS обумовлює 14 байтів (зовнішній L2-заголовок) + 4 байта 

(зовнішня МPLS-мітка) + 4 байта (внутрішня МPLS-мітка) = 22 байта.  

Якщо використовувати NVGRE, необхідно 14 байтів (зовнішній L2-заголовок) + 20 

байтів (ІРv4-заголовок) + 8 байтів (GRE-заголовок) + 4 байта (тег клієнта, який залишається 

після інкапсуляції) = 46 байтів. 

Отже, якщо кінцеві вузли будуть обмінюватися пакетами розміром 64 байти, накладні 

расходи усіх вказаних рішень будуть великими. При використанні пакетів розміром 4000 – 

9000 байтів вплив накладних расходів не дуже суттєвий. 

 
Висновки. Розвиток бізнесу операторів, сервіс-провайдерів, корпоративних мереж 

великих підприємств, дата-центрів, хмарних платформ потребує нових підходів. Результати 

проведених досліджень свідчать, що одним з таких підходів є використання оверлейних 

технологій, таких як VXLAN. Технологія VXLAN дозволяє створювати інформаційну 

інфраструктуру з підвищеною кількістю L2-доменів порівняно з традиційною L2-мережею. 

L2 можна при цьому поширювати на декілька майданчиків з балансуванням трафіку по 

еквівалентним шляхам. Дане рішення обумовлює швидку збіжність в разі відмови вузла або 

каналу та відсутність необхідності протоколів сімейства STP, не потребує конфігурування 

усіх комутаторів при додаванні нової VLAN, а тільки коннфігурування VTEPів. 
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПОБУДОВИ РОЗПОДІЛЕНОЇ МЕРЕЖЕВОЇ АРХІТЕКТУРИ 

СИСТЕМИ ДИНАМІЧНОГО МОНІТОРИНГУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

Анотація. Розглядається створена для проектування систем моніторингу 

імітаційна модель сенсорної мережі. Модель створена в середовищі NS2. Надано стислий 

опис моделі, її основні характеристики та можливості. 

 

Реалізація задач локального і глобального динамічного моніторингу параметрів 

навколишнього середовища реального часу потребує наявності розгалуженої системи 

різнотипних первинних джерел даних – мережі збору даних. Виходячи із особливостей 

системи моніторингу обрано перспективний напрямок в системах моніторингу, пов’язаний із 

застосуванням безпроводових сенсорних мереж. Цим забезпечується здатність мережі збору 

інформації до ретрансляції сигналів від одного вузла до іншого, що дозволяє у разі виходу з 

ладу будь-якого вузлів організувати передачу інформації через сусідні елементи. Сама 

мережа визначає оптимальний маршрут руху інформаційних потоків. 

Системи моніторингу на основі сенсорних мереж набуває властивостей: 

- розміщення вимірювальних приладів у важкодоступних місцях; 

- підвищення надійності системи в цілому (віртуальне структурне резервування 

шляхів передачі даних); 

- динамічне формування вимірювальної мережі шляхом додавання або видалення 

заданої кількості пристроїв з системи; 

- значний обсяг підконтрольної території; 

- високий рівень завадо захищеності та інваріантність до умов розповсюдження 

інформаційних сигналів від датчиків; 

- тривалий час роботи вимірювальних засобів без заміни елементів живлення. 

Створена сенсорна мережа може бути доповнена будь-якими видами датчиків і 

обслуговувати різні прикладні системи: охоронні комплекси, пожежні сигналізації, системи 

знаходження місць витоку води чи газу. 

Проектування системи моніторингу параметрів навколишнього середовища вимагає 

автоматизованого планування топологічної структури безпроводової системи моніторингу 

(БСМ). Відомі підходи до проектування топологічної структури безпроводових сенсорних 

мереж із використанням математичного моделювання базуються на використанні апарату 

комбінаторного аналізу та обтяжені значними витратами ресурсів, які збільшуються за 

експонентною при зростанні числа вузлів БСМ. Це ускладнює використання таких методів 

для проектування мереж великої розмірності. 

У магістерській роботі розглядається створена для проектування систем моніторингу 

імітаційна модель сенсорної мережі. Модель створена в середовищі NS2 [2] 

Опис моделі мережі. Модель призначена для дослідження адаптивної радіомережі з 

комутацією пакетів. При моделюванні передбачається, що N мережевих вузлів знаходяться 

всередині області (області знаходження) заданої форми (квадрат, куб, і т.д.) одиничної площі 

(обсягу).  

Для оцінки поведінки мережі використовується набір показників ефективності. 

Зокрема, є можливість за результатами випробувань визначати наступні показники 

ефективності: 

- тимчасові характеристики (гістограма розподілу, перші два моменти розподілу) часу 

передачі пакетів по мережі; 

mailto:petro.vstkovskiy.97@ukr.net
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- ймовірність втрати пакетів внаслідок перевищення часу передачі пакету 

допустимого рівня; 

- тимчасові характеристики періодів повторної передачі (при використанні методів 

випадкового доступу); 

- метричні характеристики маршруту (гістограма розподілу довжини маршруту, 

середня довжина і дисперсія довжини маршруту); 

- імовірнісні характеристики черги пакетів на передачу по каналах зв'язку; 

- імовірнісні і метричні характеристики маршрутних циклів; 

- імовірнісні характеристики дублікатів переданих пакетів, і т.д. 

При моделюванні руху вузлів, координати кожного вузла отримують певні 

збільшення, що відображають характер руху. 

Кожен вузол мережі може бути джерелом повідомлень. Модель дозволяє формувати 

рекурентні потоки загального вигляду, а також самоподібний трафік. 

Модель мережі дозволяє аналізувати характеристики вирішення наступних 

прикладних задач: 

- Передача пакетів від одного вузла до іншого; 

- Збір даних від сенсорів в один або кілька шлюзів інтеграції з зовнішніми 

мережами; 

- Ретрансляція пакетів; 

- Широкомовлення даних від одного вузла до всіх і від всіх вузлів до всіх. 

- Розрахунок ймовірності колізії пакетів при випадковому доступі виконується 

аналітично з урахуванням впливу шумів, перешкод, викликаних одночасною передачею 

пакетів декількома вузлами, енергетикою устаткування і координат вузлів. 

Склад моделі. Функціонально модель містить наступні блоки: блок завдання вихідних 

даних для моделювання, блок моделювання, блоки обробки і відображення результатів 

моделювання. 

Вхідні параметри блоку завдання вихідних даних визначаються для чотирьох рівнів 

моделі взаємодії відкритих систем. 

На фізичному рівні визначаються наступні параметри: розміри і форма області 

знаходження вузлів, кількість вузлів мережі, потенціали радіолінії, кількість каналів 

передачі, методи ущільнення і закріплення каналів, моделі для розрахунку ймовірності 

спотворення символів і пакетів в цілому, діаграми спрямованості антен, параметри 

спотворень і характеристики навмисних перешкод. 

На канальному рівні визначаються наступні параметри: методи доступу, алгоритми 

функціонування і параметри службового каналу. 

На мережевому рівні визначаються: склад метрик для маршрутизації пакетів, 

параметри змін структури мережі, методи маршрутизації. 

На транспортному рівні визначаються: структура переданих повідомлень і спосіб 

розбиття повідомлення на пакети, варіанти резервування каналів для обміну даними між 

вузлами. 

На рівні прикладних процесів задаються: характеристики джерела повідомлень, 

зіставлення вузлів-джерел адресатів повідомлень. 

Імітаційне моделювання виконується щодо подій на заданому інтервалі часу 

функціонування мережі. Є можливість досліджувати стаціонарні і нестаціонарні процеси 

поведінки мережі із заданою допустимої статистичної помилкою. 

Модель дозволяє визначати статистичні характеристики наступних величин: часу 

очікування передачі пакету в вузлі, часу передачі пакету по мережі від джерела до 

споживача, часу повторної передачі пакетів і кількості повторних передач, чергу очікування 

пакетів, і ін. 

Висновки. Представлена в роботі модель спеціалізована для проведення досліджень, в 

зв'язку з чим є досить зручний інтерфейс розробника для модифікації вихідних даних і 
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програмного коду. Результати моделювання відображаються в графічному вигляді, можливе 

налаштування параметрів відображення, в тому числі масштабування, фокусування на 

обраному діапазоні зміни вхідних і вихідних змінних, нормування графіків. В даний час за 

результатами досліджень отримано великий статистичний матеріал який буде повністю 

відображено в магістерській роботі. 
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕДАЧІ ПАКЕТНОГО ТРАФІКУ В АГРЕГАТНИХ 

КАДРАХ WI-FI МЕРЕЖІ  

 

Анотація. Проведено аналіз обсягів інформації структури агрегатного 802.11n 

кадру. Сформовано критерій оцінки ефективності використання пропускної здатності 

каналу при передачі агрегатних Wi-Fi кадрів. Виконана оцінка ефективності передачі 

трафіку в каналі Wi-Fi мережі при застосуванні агрегації кадрів в пристроях 802.11n.  

 

Вступ. Одним із показників ефективності пакетних технологій є ефективність 

використання пропускної здатності каналу при передачі трафіку додатків взаємодіючих 

систем. В пакетних технологіях з множинним доступом до середовища передачі, зокрема 

Ethernet та Wi-Fi, для запобігання монопольної передачі трафіку додатків обмежують обсяг 

інформації у пакеті та застосовують між пакетні щілини. Це дає можливість справедливого 

доступу пристроїв локальної мережі до середовища передачі та при застосовні механізмів 

прослуховування каналу перед передачею запобігає виникненню колізії. Але застосування 

проміжків між пакетами та обмеження обсягу інформації у пакетах знижує ефективність 

використання пропускної здатності каналу при передачі трафіку додатків.  

Показники ефективності передачі трафіку додатків у каналах мереж з комутацією 

пакетів аналізувались в багатьох роботах. Для ефективної передачі трафіку пакетів у 

високошвидкісних технологіях Gigabit Ethernet та Wi-Fi четвертого покоління 802.11n 

передбачено механізми агрегації кадрів [1, 2]. В [3] моделювались процеси формування 

службової інформації протоколів з урахуванням процедур інкапсуляції, сегментації та 

агрегації блоків даних. В [4] аналізувалась ефективність використання обсягу Wi-Fi кадру 

при передачі навантажень додатків, але агрегація кадрів не застосовувалось.  

Метою даної роботи є аналіз ефективності використання пропускної здатності каналу 

взаємодіючих 802.11n пристроїв Wi-Fi мережі в залежності від кількості та обсягів 

інформації в підкадрах агрегатного кадру.  

Для досягнення цієї мети необхідно проаналізувати обсяги інформації та структуру 

агрегатного 802.11n кадру, сформувати критерій оцінки ефективності передачі трафіку кадрів. 
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Аналіз структури агрегатного 802.11n кадру. Пристрої Wi-Fi на підрівні керування 

доступом МАС (Media Access Control) канального рівня L2 формують МАС кадр, який 

складається з: дев’яти полів МАС заголовка (МАС-header), загальним обсягом 36 байт; поля 

даних Frame Body, змінного обсягу до 2304 байт, або до 7955 байт про агрегації підкадрів; 

поля перевірочної послідовності кадру FCS (Frame Check Sequence), обсягом 4 байт [2]. 

Тобто, на канальному рівні L2 протокол МАС може інкапсулювати у поле Frame Body n 

підкадрів з даними мережного рівня L3, та/або m керуючих підкадрів рівня L2.  

За стандартом 802.11n в полі Frame Body можуть бути розміщені два типи даних. Це 

одиниця даних служби MAC – MSDU (MAC Service Data Unit) та данs протоколу MAC – 

MPDU (MAC Protocol Data Unit). До цих одиниць даних додається службова інформація та 

формуються підкадри A-MSDU та A-MРDU, які об’єднують в один МАС кадр (рис. 1). Тобто 

агрегатний МАС кадр може мати n підкадрів A-MSDU та/або m підкадрів A-MРDU. 

 
Рисунок 1 – Загальна структура агрегатного MAC кадру канального рівня 802.11n 

 

Підкадр A-MSDU, який агрегатується в МАС кадр складається з трьох полів (DA, SA 

та Length) заголовка підкадру A-MSDU, поля даних MSDU та поля Padding – доповнення 

(рис. 2а) [2]. Підкадр A-MРDU складається з чотирьох полів (Reserved, Length, CRC та DS) 

заголовка підкадру A-MРDU, поля даних MРDU та поля Padding – доповнення (рис. 2б) [2].  

 
а) A-MSDU subframe б) A-MPDU subframe 

Рисунок 2 – Структура та обсяги інформації у полях підкадрів A-MSDU та A-MPDU 

 

Аналіз обсягу інформації 802.11n кадру. Об’єднаний (агрегатний) MAC кадр (рис. 1) 

може переносити n підкадрів A-MSDU та m підкадрів A-MPDU, тому загальний обсяг 

службової інформації протоколів канального рівня 802.11n можна розрахувати за формулою:  

MPDU-AMSDU-AMAC

)2( ΔΔΔΔ ImInII  , 0n , 0m , 0mn , (1) 

де MACΔI  – кількість службової інформації протоколу підрівня МАС, яка складає 40 байт; 

MSDU-AΔI  та MPDU-AΔI  – кількість службової інформації, що розміщується у полях підкадрів A-

MSDU та A-MPDU, яка відповідно складає 14-17 та 4-7 байт. 

Загальний обсяг інформації в одиницях даних, які розміщуються в підкадрах A-MSDU 

та A-MPDU об’єднаного MAC кадру 802.11n можна розрахувати за формулою:  

 
m

m

n

n III dat,dat,Σdat , 0n , 0m , 0mn , (2) 

де nIdat,  та mIdat,  – обсяги n-го та m-го блоків даних, які розміщуються в полі MSDU та 

MPDU, відповідного підкадру. Якщо 1n , а 0m  або 0n , а 1m  то дані розміщуються в 

полі Frame Body МАС кадру.  

На фізичному рівні PHY до MAC кадру додається технологічна інформація PLCP 

заголовка [2], обсягом PLCP

(1) ΔΔ II   = 30 байт (режим HT-greenfield). 

Загальний обсяг службової інформації протоколів у заголовках кадрів 802.11n 

канального та фізичного рівнів можна розрахувати використовуючи відому методику [3]: 

PLCPMPDU-AMSDU-AMAC

)1()2(

fra ΔΔΔΔΔΔΔ IImInIIII  . (3) 

Критерій оцінки ефективності передачі трафіку пакетів. За основу критерію 

оцінки ефективності передачі трафіку пакетів з даними додатків застосуємо коефіцієнт [3, 4] 

використання обсягу Wi-Fi кадру для передачі даних додатку  

)Δ/(γ sysuseusesys III  , (4) 
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де useI  – кількість інформації в блоці даних додатку; sysΔI – кількість службової інформації 

протоколів системи передачі. 

Враховуючи обсяги інформації у блоках даних (2) Σdatuse II   та службову інформацію 

(3) протоколів frasys ΔΔ II   у заголовках агрегатного MAC кадру, формула (4) з урахуванням 

наявності проміжків між кадрами IPG (Inter Packet Gap) матиме вигляд:  

)ΔΔΔΔΔ/(γ IPGPLCPMPDP-AMSDP-AMACΣdat Σdat sys IIImInIII  , (5) 

де IPGΔI  – обсяг інформації, який займає проміжок між кадрами IPG. 

Аналіз ефективності передачі трафіку пакетів. Застосовуючи формулу (5) та 

значення обсягів службової інформації протоколів взаємодіючих пристроїв 802.11n в режимі 

HT-greenfield розрахована ефективність використання пропускної здатності каналу при 

передачі агрегатних кадрів. При розрахунках ефективності sysγ  застосовувалось 

детерміноване мінімальне значення проміжку між кадрами – IPGΔI = 12 байт. Результати 

розрахунків ефективності передачі МАС 802.11n кадру та n A-MSDU підкадрів в залежності 

від обсягу даних в МАС кадрі та A-MSDU підкадрах ( 200dat, kI n  байт, 0dat, mI ), 

)11,,2,1( k  та кількості n підкадрів ( 2n , 0m ) представлені на рис. 3.  

 

 
Рисунок 3 – Ефективність передачі n A-MSDU підкадрів, 2n  та МАС кадру 

 

Аналізуючи результати розрахунків зазначимо наступне. Ефективність використання 

пропускної здатності каналу взаємодіючих 802.11n пристроїв в значній мірі залежить від 

обсягу блоку даних, які розміщуються в полі MSDU підкадрів агрегатного кадру, або в полі 

даних Frame Body МАС кадру.  

При збільшені обсягу даних в полі Frame Body МАС кадру від 200 до 2200 байт 

ефективність використання пропускної здатності Wi-Fi каналу збільшується від 70,9 до 96,4 

%, тобто на 25,5 %. 

При збільшені кількості підкадрів A-MSDU в агрегатному МАС кадрі ефективність 

використання пропускної здатності каналу збільшується нелінійно.  

Зокрема, при агрегації 2, 3, 5 та 10 підкадрів A-MSDU з невеликим обсягом даних 200 

байт у кожному підкадрі, ефективність sysγ  передачі трафіку агрегатних кадрів збільшується 

суттєво, відповідно на 7,5; 12; 15,9 та 19,1 %. 

При передачі агрегатних кадрів з середнім обсягом даних 1500 байт у кожному A-

MSDU підкадрі ефективність sysγ  передачі трафіку агрегатних кадрів з 2, 3 та 5-а підкадрами 

збільшується, відповідно на 1,6; 2,5 та 3,2 %. Зауважимо, що обсяг даних 1500 байт є 

максимальним для МАС кадру технології Ethernet. 
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Висновки. Агрегація підкадрів пристроями 802.11n більш ефективна для підкадрів з 

невеликими обсягами даних. Результати аналізу ефективності передачі трафіку агрегатних 

кадрів можуть бути використані при проектуванні Wi-Fi мереж з пристроями 802.11n. 
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РАЗРАБОТКА КОМПИЛЯТОРА ЯЗЫКА SCHEME ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В 

МОДЕЛИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ 

 

Аннотация. Выполнена независимая реализация компилятора языка функционального 

программирования Scheme c использование инструментального языка F#. Разработаны 

такие основные компоненты компилятора как лексический и синтаксический анализаторы 

и генератор кода. В качестве целевого языка использован ассемблер Intel8086. Компилятор 

предназначен для встраивания в системы проверки моделей (model-checking) и системы 

имитационного моделирования (simulation system). 

 

Язык Scheme [1] является одним из диалектов языка функционального 

программирования List построенным на минималистических принципах, что обеспечивает 

популярность его использования в качестве языка представления скриптов во многих 

проектах сообщества GNU, например, в популярном графическом редакторе GIMP. Язык 

Scheme стандартизован IEEE под номером 1178-1990. Компактный язык обладает высокой 

изобразительной мощностью благодаря использованию рекурсии и лямбда-исчисления. 

Лямбда-исчисление используется для описания свойств моделей совместно с алгеброй 

процессов в системах проверки моделей [2]. Кроме того, графические системы 

имитационного моделирования, например, CPNTools, широко применяемая для 

моделирования компьютерных сетей [3], использует язык функционального 

программирования для описания атрибутов графических элементов сети Петри. Таким 

образом, необходимость в специальной реализации Scheme для встраивания в 

моделирующие системы мотивирует настоящую работу. 

Краткий обзор синтаксиса языка Scheme. Scheme поддерживает операции со 

структурированными данными, такими как строки, списки и векторы, а также операции с 

более традиционными данными, такими как числа и символы. Программы на Scheme состоят 

из ключевых слов, переменных, структурированных форм, константных данных (числа, 
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символы [character], строки, символы [symbol], списковые константы, и т. д.), пробелов и 

комментариев [1]. Ключевые слова, переменные и символы вместе называются 

идентификаторами. Идентификаторы должны разграничиваться пробелами, скобками, 

двойными кавычками (”) или символом комментария (;). Scheme предоставляет гораздо 

больший выбор идентификаторов, чем в других языках. В идентификаторах можно 

использовать как заглавные, так и строчные буквы, числа, специальные символы. Примеры 

идентификаторов: hi, Hello-World, n, x34, ?\$&\*!!!. Структурированные 

формы и списковые константы заключены в круглых скобках, напр. (a b c). Вместо 

круглых скобок можно использовать квадратные, напр. (*[- x 2] [+ y 3]). Они 

улучшают удобочитаемость сложных выражений. 

Преобразование Scheme в ассемблер. Преобразование Scheme в ассемблер состоит из 

последовательности фаз, представленной на Рис. 1. Результат каждой фазы является 

входными данными для последующей фазы. Первоначальными входными данными является 

исходный код Scheme. Окончательным результатом является файл, написанный на языке 

ассемблера. 

Первой фазой является лексический анализ. Лексический анализ - это преобразования 

последовательности символов в последовательность токенов (лексем) [4]. Аналогами токена 

в естественном языке являются знаки пунктуации и слова. Каждый токен представляет 

элемент языка, например идентификатор (а) или константу (73). Токен может содержать 

кроме своего типа дополнительную информацию, такую как значение константы или имя 

идентификатора. Следующей фазой является синтаксический анализ. Он работает с 

последовательностью токенов, группирует их согласно правилам грамматики и создает так 

называемые s-выражения. S-выражения - это рекурсивная структура данных, значения 

которой могут быть либо составными (так называемые ячейки Cons), либо простыми, 

такими как символы и константы (к ним относится - и пустой список Nil). Пример s-

выражения представлен на Рис. 2. За синтаксическим анализом следующей фазой является 

так называемая десахаризация (desugaring). Синтаксический сахар (syntactic sugar) - это 

конструкции языка, которые упрощают пользователю работу с языком и которые могут быть 

реализованы с помощью уже существующих конструкций. Завершающей фазой является 

выбор инструкций, который также известен как генерация машинного кода. Результатом 

этой фазы является Machine-форма. 

Описание алгоритма синтаксического разбора. Алгоритм синтаксического разбора 

принимает на вход последовательность токенов и производит s-выражение, которое 

соответствует этой последовательности. В алгоритме используется три процедуры: 

parseExpr - управляющая процедура; parseNonlist - разбирает атомарные элементы; 

parseList - разбирает список элементов. Каждая из этих процедур принимает список 

токенов. На Рис. 2 показан алгоритм работы процедуры parseList. 

 
Рисунок 1 - Основные фазы компилятора 
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Рисунок 2 - S-выражение для (* 2 (+ 3 4)) 
Рисунок 3 - Алгоритм работы процедуры 

parseList синтаксического анализатора 

Каждая из этих процедур возвращает пару значений: созданное s-выражение и 

оставшийся список токенов. Благодаря тому, что вызванная процедура возвращает список 

оставшихся токенов, вызывающая процедура может понять, с какого токена нужно 

продолжать разбор. 

Обзор исходного кода и запуск компилятора. Общий размер исходного кода 

разработанного компилятора составляет 3632 строк, из них: 161 лексический анализатор; 236 

синтаксический анализатор; 3235 генератор кода. Компилятор доступен для загрузки на 

сайте [5]. Ниже представлен пример запуска компилятора. 
>dotnet run -p .\src\CompilerDriver\ .\examples\abs.scm -o 

misc\abs.exe 

Мы запускаем компилятор с помощью инструмента dotnet run. Аргумент -p 

задает путь к проекту. Затем идут аргументы к самому компилятору. Аргумент . 

\examples\abs . scm указывает путь к исходному файлу, который будет 

компилироваться. Аргумент -o задает путь выходного файла - запускаемого приложения. 

Пример лексического и синтаксического разбора. Вычисление абсолютного 

значения, результаты генерации кода опущены для краткости. 

Исходный код: 
(define (abs x) (if (< x 0) (- 0 x) x)) (abs -331) 

Результатом лексического анализа будет последовательность токенов: 
Open, Symbol "define", Open, Symbol "abs", Symbol "x", Close, 

Open, Symbol "if", Open, Symbol "<", Symbol "x", Number "0", 



Секція 3. Інфокомунікації та програмна інженерія 

 

75-а науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, 

 науковців, аспірантів та студентів 
96 

Close, Open, Symbol "-", Number "0", Symbol "x", Close, Symbol 

"x", Close, Close 

Результат синтаксического анализа будет S-выражение (дерево представленное в 

линейной последовательной форме): 
Cons Symbol "define" Cons Cons Symbol "abs" Cons Symbol "x" 

Nil Cons Cons Symbol "if" Cons Cons Symbol "<" Cons Symbol "x" 

Cons Number 0 Nil Cons Cons Symbol "-" Cons Number 0 Cons Symbol 

"x" Nil Cons Symbol "x" Nil Nil 

Таким образом, разработан компилятор языка функционального программирования 

Scheme, предназначенный для встраивания в моделирующие системы. Язык Scheme может 

быть использован как для описания запросов о свойствах пространства состояний моделей с 

помощью лямбда-исчисления, так и для спецификации атрибутов графических элементов в 

нотации сетей расширенных (раскрашенных) Петри. 
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АРХІТЕКТУРА УНІВЕРСАЛЬНОЇ РЕКОМЕНДАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ, ЩО 

НАЛАШТОВУЄТЬСЯ НА ПРЕДМЕТНІ ОБЛАСТІ 

 

Анотація. Описано вимоги до універсальних рекомендаційних систем, що 

інтегруються з сервісами сторонніх розробників. Наведено опис архітектури системи, що 

налаштовується на різні предметні області, її компонентів та особливостей їх реалізації. 

 

Останнім часом популярність рекомендаційних систем стала дуже великою. Це 

пояснюється прагненням компаній спростити вибір користувача в тій чи іншій ситуації і 

отримати від цього прибуток. З огляду на велику затребуваність систем, які автоматично 

формують пропозиції для користувачів на основі їхніх інтересів, робляться спроби розробки 

універсальних рекомендаційних систем. 

На даний момент існують такі рішення, пов'язані зі створенням рекомендаційних 

систем: 

 по-перше, це сервіси з модулем рекомендацій для певної предметної області, такий 

підхід використовується, наприклад, в Apple, Netflix, Amazon та інших компаніях; 

 по-друге, це дослідження, спрямовані на створення універсальної рекомендаційної 

системи, що забезпечує роботу з різними предметними областями (Unresyst); різні 

бібліотеки, в яких реалізовані методи, які можуть бути використані для створення власної 

рекомендаційної системи; 

 третім рішенням є універсальні рекомендаційні системи (Apache Prediction IO), які 

являють собою закінчений програмний продукт. 

https://craftinginterpreters.com/
https://github.com/hanixer/Jik
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Для порівняння даних рішень були виділені наступні критерії: 

1) налаштування системи на будь-яку предметну область (універсальність); 

2) можливість інтеграції системи в продукт сторонніх розробників (використання 

системи як вбудованого модуля у власний сервіс); 

3) наявність компоненту збору даних для подальшого формування оцінок; 

4) наявність модуля аналізу для забезпечення якості даних і рекомендацій; 

5) наявність готового програмного продукту на ринку програмного забезпечення. 

Порівняння існуючих рішень приведено в таблиці 1. Використовується наступна 

шкала для оцінювання рішень: 

0 – рішення не виконує зазначеної функції; 

1 – рішення частково виконує зазначену функцію; 

2 – рішення повністю виконує зазначену функцію. 

Універсальність забезпечується системою Unresyst, бібліотеками (платформами) для 

розробки рекомендаційних систем та Prediction IO. Однак Unresyst не є готовим програмним 

продуктом, має лише розроблений універсальний метод формування рекомендацій без збору 

та аналізу даних. Бібліотеки не є вбудованими модулями, потрібно писати код для того, щоб 

вони могли приймати дані; крім того, бібліотеки не є масштабованими.  

Порівняння показує, що Prediction IO найбільш задовольняє поставленим вимогам: 

його можна використовувати як вбудований в системи сторонніх розробників модуль, однак 

він не інтегрується повністю з основним сервісом. Крім того, в ньому відсутні модулі збору і 

аналізу даних, які необхідні при створенні рекомендаційної системи (готові сервіси, що 

мають модуль рекомендацій, обов'язково мають і ці методи).  

 

Таблиця 1. Порівняння існуючих рішень 

Критерії Рекомендаційні 

системи в складі 

готових сервісів 

Unresyst 

(дослідницький 

прототип) 

Бібліотеки 

(Crab, LensKit, 

RankSys) 

Predictio

n IO 

Універсальність 

системи 

0 2 1 2 

Можливість інтеграції 0 0 0 1 

Наявність компоненту 

збору даних 

2 0 0 0 

Наявність модуля 

аналізу 

1 0 0 0 

Наявність продукту на 

ринку 

0 0 2 2 

 

Таким чином, виявлені в існуючих рішеннях обмеження вказують на актуальність 

розробки універсальної рекомендаційної системи, яка здатна вбудовуватися в сервіс клієнта, 

має компоненти збору і аналізу даних для забезпечення якості використовуваних даних і 

результатів. 

Архітектура рекомендаційної системи 

При проектуванні архітектури системи, яка взаємодіє з сервісом і користувачами, 

було обрано мікросервісний підхід. Мікросервісний підхід – це особливий метод розробки 

програмних систем, який знаходить широке застосування в останні роки. Мікросервісна 

архітектура передбачає розробку програмних додатків як набір незалежних розгорнутих 

невеликих сервісів, кожен з яких запускає унікальний процес і забезпечує комунікацію за 

допомогою чітко визначеного та легкого механізму. Завдяки гнучкості та масштабованості ці 

архітектурні рішення є найбільш підходящими, коли потрібно включити підтримку для 

цілого ряду платформ і пристроїв різних типів. 
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Основні переваги застосування мікросервісів: 

 мікросервіс може бути розроблений невеликою командою; 

 код для різних служб можна написати на різних мовах; 

 проста інтеграція та автоматичне розгортання (з використанням інструментів 

безперервної інтеграції з відкритим вихідним кодом, таких як Jenkins, Hudson і т. д.); 

 легкість розуміння та модифікації коду; 

 простота масштабування та інтеграції зі сторонніми сервісами. 

Але цей підхід має свої недоліки – розробникам доводиться мати справу зі 

збільшенням складності робіт при проектуванні, реалізації та супроводі розподіленої 

системи, зокрема: 

 розподілена архітектура привносить додаткову складність, оскільки розробникам 

доводиться балансувати навантаження, підтримувати відмовостійкість і т.і.; 

 завдяки розподіленому розгортанню тестування може стати складним і утомливим; 

 збільшення числа послуг може призвести до інформаційних бар'єрів; коли число 

послуг збільшується, інтеграція і управління системою в цілому може стати складніше. 

Таким чином, етап проектування архітектури, вибору технологій для реалізації 

компонентів системи стає найскладнішим і відповідальним етапом розробки. 

У системі, що розробляється виділені наступні завдання, які реалізуються як окремі 

мікросервіси: збір даних; формування оцінки об'єктів; видача рекомендацій. 

Для службових обчислень обрана архітектура, заснована на кластерах, які 

забезпечують прозорість системи. В результаті цього підвищується надійність, 

збалансованість і продуктивність платформи. 

В якості основного кластера для зберігання і обробки даних використовується 

програмна платформа Hadoop – система, яка складається з безлічі різних компонентів, які в 

сукупності створюють єдину платформу.  

На кластері Hadoop в якості бази даних використовується Apache Hbase.  

Для обробки даних на кластері використовується Apache Spark. Spark – це середовище 

виконання, яка працює з файловою системою, щоб розподіляти дані по кластеру та 

обробляти ці дані паралельно. 

Для навчання нейронної мережі, яка формує оцінки об'єктів за даними користувачів, 

використовується кластер TensorFlow. TensorFlow – це одна з найбільш популярних 

бібліотек для машинного навчання. Дана бібліотека використовує тензори та графи в якості 

основи. Кластер TensorFlow – це кілька комп'ютерів, на яких запущений сервер TensorFlow, 

об'єднаних майстер-сервером. 

Первинне завдання сервісу збору даних – отримати дані про веб-перегляд об'єктів 

користувачами. Для очікування даних від клієнта необхідний окремий сервіс. 

Після відправки даних користувача на сервер збору даних ці дані потрапляють на 

сервер NSQ – розподіленої платформи обміну повідомленнями в реальному часі. Ця 

платформа підтримує розподілені і децентралізовані топології, забезпечуючи 

відмовостійкість і високу доступність в поєднанні з надійною гарантією доставки 

повідомлень, а також горизонтально масштабується.  

Архітектура сервісу формування пропозицій включає три компоненти: головний 

сервер, кластер Hadoop і компонент видачі рекомендацій. Cервіс формування пропозицій 

починає свою роботу в Hadoop-кластері, де по сигналу головного сервера відбувається 

формування пропозицій для користувачів на платформі Apache Spark. Сформовані 

пропозиції передаються на сервер баз даних MongoDB, де відбувається реплікація даних на 

інші сервери MongoDB для роботи з мікросервісом видачі рекомендацій. 

Реплікація – процес копіювання та синхронізації даних на декількох серверах, що 

забезпечує надмірність для підвищення доступності даних та відмовостійкості. 
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При необхідності клієнт (додаток основного сервісу) відправляє запит на отримання 

пропозицій для конкретного користувача. Логіка опрацювання наданих рекомендацій і 

видача їх кінцевому користувачу реалізується розробниками додатку самостійно. 

Таким чином, система працює з двома СУБД: для збору даних – HBase; для видачі 

рекомендацій – MongoDB. HBase забезпечує швидкий доступ до всіх таблиць для їх обробки. 

MongoDB має досить великий показник RPS (request per second), що дозволяє обробити 

велику кількість запитів, а також легко масштабується для потреб мікросервісів. 

Обмін даними між сервером і клієнтом необхідний в двох випадках: при зборі даних 

про веб-перегляд об'єктів і при видачі рекомендацій. Весь обмін даними передбачає собою 

використання REST API. 

Висновки: Теоретична значимість роботи полягає в розробці універсального підходу 

до формування рекомендацій на основі даних з різних предметних областей. Для підвищення 

якості рекомендацій запропоновано використовувати композицію методів аналізу даних, яка 

дозволяє ефективно вирішувати завдання кластеризації, пошуку дублікатів і асоціацій в 

рекомендаційних системах декількох спектрів областей. 

Даний підхід може використовуватися для розробки рекомендаційних систем для 

груп предметних областей зі специфічними вимогами, які складно врахувати при розробці. 

Завдяки універсальності даної рекомендаційної системи вона має такі переваги перед 

іншими продуктами, що представлені на ринку: сервіс може бути налаштований на потреби 

безлічі компаній, що працюють в різних областях, при цьому не будуть потрібні витрати на 

його розробку, установку (підключення). Налаштування виконуються в мінімальний час і не 

потребують великої кваліфікації персоналу компанії. 
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ПІДВИЩЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЯКОСТІ QОS МЕРЕЖ 4G/LTE 

 

Анотація. Запропоновано для дослідження характеристик якості обслуговування 

трафіку в мережі LTE використання вузлового тензорного методу. Отримано значення 

часу затримки пакетів та кількість пакетів у черзі. Отримані результати можуть бути 

використані для аналізу характеристик обслуговування трафіку мережі LTE різних 

структур та технологій. 

 

Розвиток мереж мобільного зв’язку (ММЗ) четвертого покоління на базі технології 

LTE (Long Term Evolution) сьогодні суттєво поліпшив технологічні можливості цих мереж, 

дозволив збільшити швидкості передачі даних та розширив спектр послуг, що надаються 

користувачам. Мережа LTE побудована на мережі радіодоступу E-UTRAN (Evolved UMTS 

Terrestrial radio access network) та базовій мережі EPC (Evolved Packet Core) [1]. Однією з 

особливостей мережі LTE є топологія eNodeB (evolved Node B). Для такої мережі важливо 

знайти топологію та принцип з’єднання базових станцій eNodeB, які надати показники якості 

QoS (Quality of service). 

Розглянемо рішення задачі підвищення характеристик якості QoS в мережі LTE 

значення середнього часу затримки та довжини пакетної черги. Для вирішення цієї задачі 

використаємо вузловий тензорний метод, який дозволяє одночасно досліджувати як 

структуру побудови мережі LTE, а й функціональні характеристики її об’єктів [2]. 

Вихідна структура мережі LTE складається з п’яти базових станцій eNodeB, які 

зв’язані між собою сьома трактами (рис. 1). Передача пакетів відбувається між вузлами 

25 NN  . Відомі інтенсивності трафіку в трактах мережі та задані в табл. 1 та довжина 

v1 

 

v3 
v7 

v10 
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пакетної черги між заданною парою вузлів, задана у вигляді координат вектора 

  tHv 001500000 . 

 N1 

N2 

N5 

N4 

Рисунок 1  Фрагмент мережі LTE  
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Таблиця 1 − Інтенсивності трафіку в трактах мережі LTE 

Інтенсивність 

навантаження, L 

тис. пакетів 

1 2 3 4 5 6 7 

150 300 0 300 400 450 250 

 

Необхідно знайти середній час затримки пакетів й довжину пакетної черги в трактах 

та вузлах мережі. Запишемо базисну матрицю вузлових пар B [2-3] згідно рис. 1: 
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1010110
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B  (1) 

В якості функціонального рівняння використовуємо формулу Літтла [2], для рішення 

поставленого завдання розглянемо функціональне рівняння в двох системах координат (СК), 

СК вузлових пар eNodeB та СК трактів мережі LTE [2]: 

 TLH  ,  TLH  , (2) 

де H та H – довжина пакетної черги в трактах та вузлах мережі, L та L – інтенсивність 

трафіку трактах та вузлах мережі, Т та Т – час затримки пакетів  трактах та вузлах мережі, 

відповідно. 

Для розрахунку довжини пакетної черги в базових станціях eNodeB скористаємося 

формулою перетворення між СК [2-3]:  

)001500( 

vHBH  . (3) 

Знайдемо інтенсивність трафіку L в базових станціях eNodeB згідно виразу [2-3] та 

використовуючи вираз (1) та значення інтенсивності із табл. 1: 
t

vBLBL   , (4) 

де L – інтенсивність трафіку в трактах мережі, які з’єднують eNodeB. 
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Для знаходження часу затримки пакетів Т в базових станціях eNodeB 

використовуємо вираз (2) та (3) [2]: 

   HLT
1

 . (5) 

Час затримки пакетів в трактах Т  мережі LTE визначається згідно виразу [2-3]: 

TBT t

v  . (6) 

Відповідно, значення довжини пакетної черги H в трактах мережі знаходиться згідно 

виразу (1) для СК трактів мережі LTE та відомих значень інтенсивностей трафіку в трактах 

мережі LTE (табл. 1) та значень часу затримки пакетів в трактах мережі LTE (6). 

Результати рішення задачі згідно виразам (2-6) показані в табл. 2. 

 

Таблиця 2 – Результати розрахунків значень характеристик якості QoS мережі LTE 

Інтенсивність навантаження 

базових станціях eNodeB, L 

тис. пакетів 

1 2 3 4 

450 950 700 1150
 

Час затримки пакетів Т в 

базових станціях eNodeB 
0.339 0.508 0.394 0.331 

Час затримки пакетів Т в 

трактах взаємодії між 

базовими станціями eNodeB 

1 2 3 4 5 6 7 

0.339 0.169 0.508 0.331 -0.177 0.063 28.5 
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Рисунок 2  Фрагмент мережі LTE  
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На рис. 2 представлені результати вирішення завдання і вказані довжина пакетної 

черги (в чисельнику) і середній час затримки пакетів (у знаменнику).  

Результати розрахунку визначили час доставки пакетів з черги умовної довжиною 

150 тис. пакетів від п'ятого вузла до другого, який складає 0,508 с. Неважко перевірити, 

що затримка пакетів є однаковою для всіх можливих шляхів передавання трафіку. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ МЕРЕЖІ ТЕХНОЛОГІЇ LTE-

NB/IoT 

 

Анотація. Досліджено характеристики якості мережі LTE-NB/IoT, такі як, середній 

час затримки пакетів та пропускна спроможність об’єктів мережі за допомогою вузлового 

тензорного методу. Результати роботи можуть бути використані для подальшого аналізу 

характеристик якості мереж LTE-NB/IoT різних структур та технологій. 

 

Розвиток мереж мобільного зв’язку для надання послуг IoT (Internet of thinks)  на базі 

технологій LTE-NB забезпечує надання послуг міжмашинної взаємодії М2М (Machine to 

Machine) до взаємодії D2D (Device to Device), це послуги IoT-sensors, IoT-device та IoT-

telemetry. При впровадженні таких послуг необхідно забезпечити необхідні значення 

характеристик якості QoS (Quality of Service), таких як середній час затримки пакетів в 

мережних вузлах й трактах їхньої взаємодії та пропускна спроможність цих вузлів [1].  

Для дослідження розглянемо мережу LTE-NB/IoT, яку побудовано на базових 

станціях технології e-NodeB/IoT, що обслуговують абонентські девайси UE (смартфони, 

планшети, ноутбуки) і пристроями М2М (smart-M2M objects, TV, smart-TV, IoT-cameras) IoT 

та підтримують мобільність абонентів за рахунок модулів ММЕ. Фрагмент такої  мережі 

LTE-NB/IoT показаний на рис. 1. Для рішення такого завдання будемо використовувати 

вузловий тензорний метод, який дозволяє отримати значення характеристик якості QoS 

одночасно для мережних вузлів й трактів їхньої взаємодії [2-3]. 

Для рішення поставленого завдання вважаємо відомими [2-3]: 

− структуру фрагмента мережі LTE-IoT, яка представлена у вигляді графу (рис. 1), 

який складається з N=6 вузлів, які моделюють базові станції e-NodeB/IoT та пов’язані за 

допомогою  ν=10 трактів взаємодії;  

− відомо обраний напрямок, для якого необхідно забезпечити передачу пакетів з 

черги умовної довжини 100 тис. пакетів.  

http://pt.journal.kh.ua/
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Рисунок 1 − Структура фрагменту мережі LTE-NB/IoT у вигляді графу 

 

Розглянемо задачу дослідження характеристик мережі IoT на базі технології LTE-NB. 

Нехай передача тракту відбувається між eNodeB-1/IoT та eNodeB-2/IoT. Для рішення 

поставленої задачі вважаються відомими [2-3]: 

– базисна матриця B : 
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– значення пропускної спроможності трактів мережі Lν, які представлені у табл. 1. 

 

Таблиця 1 – Значення пропускної спроможності трактів мережі 

Пропускна 

спроможність, 

Lν тис. пакетів 

Lν1 Lν2 Lν3 Lν4 Lν5 Lν6 Lν7 Lν8 Lν9 Lν10 

100 300 500 200 500 800 200 900 1000 0 

Будемо використовувати вузловий тензорний метод. Розглянемо функціональне 

рівняння Літтла в двох системах координат: вузлів мережі (e-NodeB/IoT) та трактів з’єднання 

[2-3]: 

vvv TLH  ,    TLH  , (2) 

де Hη, Hν – довжина пакетної черги в трактах та базових станціях e-NodeB/IoT  в мережі LTE-

NB відповідно, Lη, Lν – пропускна спроможність в трактах та базових станціях e-NodeB/IoT  

в мережі LTE-NB, Tη, Tν – час затримки пакетів в трактах та базових станціях e-NodeB/IoT в 

мережі LTE-NB. 

Згідно [2-3] відомі перетворення основних характеристик між заданими системами 

координат: 
t

v BLBL   , 
 vHBH  ,  TBT t

v  . (3) 

де Н – довжина пакетної черги  між eNodeB-1/IoT та eNodeB-2/IoT. 
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Знайдемо значення пропускної спроможності Lη в базових станціях eNodeB/IoT 

мережі згідно виразу (3), результати зведемо до табл. 2. 

 

Таблиця 2 – Результати розрахунку пропускної спроможності Lη в базових станціях 

eNodeB/IoT мережі LTE-NB  

Показник η1 η2 η3 η4 η5 

Попускна спроможність, 

L , тис. пак/с 
900 1600 1200 2100 1900 

 

Згідно виразу (3) визначимо середній час затримки передачі пакетів в трактах мережі 

Tν, результати зведемо до табл. 3. 

 

Таблиця 3 – Результати розрахунку середнього часу затримки пакетів Tν  в трактах 

Середній час 

затримки 

пакетів, 
vT , с 

ν1 ν2 ν3 ν4 ν5 ν6 ν7 ν8 ν9 ν10 

0,283 -0,112 -0,076 0,106 -0,035 0,064 -0,100 0,056 0,050 0,171 

 

Для знаходження часу затримки пакетів Т в базових станціях eNodeB/IoT мережі 

LTE-NB використовуємо (2), з якого виразимо Т, результати зведемо до табл. 4 [2-3]: 

   HLT
1

 . (4) 

Таблиця 4 – Результати розрахунку часу затримки пакетів Т в базових станціях eNodeB/IoT 

мережі LTE-NB  

Показник tη1 tη2 tη3 tη4 tη5 

Середній час затримки 

пакетів, Т, с 
0,283 0,171 0,206 0,106 0,050 

 

Згідно проведеним розрахункам визначимо значення середнього часу затримки для 

передавання трафіку від заданого вузла мережі eNodeB-1/IoT до вузла мережі  eNodeB-2/IoT 

за допомогою різних маршрутів, що забезпечить підтримку пропускної спроможності 

мережі. Тоді: 

Маршрут 1: 10 = tзатр v10 = 0,171 с 

Маршрут 2: 1 = tзатр v4 + tзатр v6 = 0,171 с 

Маршрут 3: 1 = tзатр v1 + tзатр v2 = 0,171 с 

Маршрут 4: 1 = tзатр v4 + tзатр v7 + tзатр v5= 0,171 с 

Маршрут 5: 1 = tзатр v9 + tзатр v8  + tзатр v7 +  tзатр v5= 0,171 с 

Час затримки пакетів вздовж різних маршрутів передавання трафіку в мережі  LTE-

NB/IoT становить 0,171 с. 
 

Висновки 

1. Використання вузлового тензорного методу для дослідження характеристик якості 

обслуговування в мережі LTE-NB/IoT дозволило отримати значення пропускної 

спроможності вузлів мережі eNodeB-1/IoT та значення часу затримки пакетів в трактах та 

вузлах мережі.  

2. Використовуючи значення часу затримки пакетів в трактах мережі, визначено для 

кожного з маршрутів передавання трафіку в мережі  LTE-NB/IoT значення часу затримки, 

яке становить 0,171 с. 
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ЗАСТОСУВАННЯ IP-КАМЕРИ ДЛЯ ГЕНЕРАЦІЇ АУДІО-ВІДЕО ТРАФІКУ У 

МАКЕТНІЙ МОДЕЛІ МАЙБУТНЬОГО ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ 

 

Анотація. Запропоновано спосіб використання типової smart-камери для генерації 

аудіо/відео трафіку у лабораторному макетному сегменті мережі Інтернету речей 

майбутнього на основі авторського методу конвеєрно-модульного переносу даних з 

контролем затримок та протоколу віртуальних з’єднань, розроблених в Одеській 

національній академії зв’язку. 

 

1. Вступ. Актуальність і мета роботи 

Світова мережа Інтернет мігрує у напрямку «Інтернету речей», який «додає» 

«Сенсорні мережі» до типових клієнтських мереж доступу, чутливі до затримок передачі 

даних реального часу. Відомі підходи до зменшення затримок передачі даних у сенсорних 

мережах Інтернету речей базуються на модифікаціях технології Ethernet. Натомість діючі 

протоколи між-мережевої взаємодії IPv4/v6 не мають дієвих механізмів контролю затримок. 

Тому актуальним завданням розвитку Інтернету речей є створення нових методів і 

протоколів на канальному та мережевому рівнях OSI, які обмежують затримки. На кафедрі 

«Мережі зв’язку» ОНАЗ запропоновано і теоретично обґрунтовано конвеєрно-модульний 

метод (CMM) для мультиплексування даних на канальному рівні OSI з контролем затримок, 

а також два додаткові протоколи мережевого рівня: LCP (Logical Connection Protocol) - для 

передачі різних типів потокових даних; VCP (Virtual Connection Protocol) – для передачі 

пакетних даних реального часу з обмеженням затримок, ([1]). Ці теоретичні результати 

потребують подальших досліджень і практичного підтвердження на діючих програмних та 

фізичних макетах.  

Метою даної роботи є проектування лабораторного макету для симуляції потокової 

передачі аудіо/відео даних реального часу у майбутньому Інтернеті речей на основі 

конвеєрно-модульного методу CMM і протоколів потокової передачі LCP/VCP. 

http://pt.journal.kh.ua/2010/1/1/101_strelkovskaya_tensor.pdf
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2. Постановка завдання 

Для досягнення цієї мети, в роботі запропоновано перший 

сегмент майбутнього макету, в якому використовується недорога 

розумна ІР-камера китайського виробництва внутрішнього 

спостереження (SMART PRO Q5 з вбудованим мікрофоном і 

двома мережевими WiFi-інтерфейсами, [2]) в якості генератора 

аудіо/відео потоку, рис.1. Розумна ІР-камера, на відміну від Web-

камери (яка підключається до ІР-хоста на фізичному рівні), є 

повноцінним мережевим пристроєм Інтернету, що підтримує усі 

чотири рівні стеку ТСР/ІР. Основний інтерфейс камери (IEEE 

802.11b/g/n) використовує дві крайні антени, і забезпечує шатне 

підключення камери до точки доступу WiFi на канальній 

швидкості до 300 Мбіт/с (cloud mode). Додатковий інтерфейс 

(IEEE 802.11b/g) використовує середню антену, і забезпечує 

пряме підключення камери до смартфону користувача в режимі 

інсталяції та конфігурування камери (direct mode). 

 

Рисунок 1 – ІР камера 

Камера UKC підтримує застосування на платформах Android і Apple, і має інтерфейс 

USB2 для запису відеоспостереження на flash-накопичувач, а також роз’єм Micro 

SD/SDHC/SDXC (до 64Гбайт). Камера має вбудований фронтальний мікрофон і задній 

динамік, які забезпечують дистанційний аудіо-контроль приміщення через підключений до 

Інтернету смартфон власника (незалежно від місця знаходження останнього).  

Окрім того, камеру UKC можна налагодити в режим сигналізації руху у 

контрольованому нею приміщенні (власник смартфону, у будь якому місці перебування з 

доступом до І нтернету, отримає звуковий сигнал тривоги кожного разу, коли камера помічає 

рух у приміщенні. Схема взаємодії клієнтського смартфону з камерою в режимах 

нормального функціювання та інсталяції показана на рис.2. Інсталяція ІР-камери UKC 

передбачає три основні етапи: а) перевірка працездатності камери в режимі само-тестування; 

б) логічна прив’язка камери до смартфону; в) підключення камери до мережі Інтернет через 

точку доступу (WiFi-маршрутизатор або радіо-комутатор WiFi). 

Логічна прив’язка камери до власника здійснюється через смартфон з ОС Android, на 

якому попередньо встановлюється додаток Carecam з Google Play. Далі, камера 

підключається до адаптеру живлення; після самотестування камери встановлюється її  
 

прямий зв’язок зі смартфоном після 

самотестування камери встановлюється її 

прямий зв’язок зі смартфоном - для цього 

треба натиснути кнопку на камері і 

утримувати її близько 10 секунд, після чого 

камера тимчасово перейде в режим «точки 

доступу» WiFi, а смартфон налаштовується 

на цю «точку доступу». Далі запускається 

додаток Carecam,  через який камера і 

смартфон обмінюються сертифікатами 

логічного зв’язку.  

Для підключення камери до Інтернету 

вводяться ID і пароль до основної точки 

доступу. На цьому інсталяція камери 

звершується, тимчасове пряме з’єднання 

камери зі смартфоном розривається, і можна 

перевірити роботу камери та її взаємодії зі 

смартфоном через Інтернет в штатному 

режимі. 

 

Рисунок 2 – Схема взаємодії клієнтського 

смартфону з ІР-камерою 
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3. План реалізації роботи 

Загальна структурна схема 

макетної моделі Інтернету речей 

описана в роботі [3]. Першим 

кроком до реалізації цієї моделі є 

побудова окремого сегменту 

мережі Інтернету речей з ІР-

камерою (рис.3), в якому 

включено додатковий ланцюг з 

двома мікрокомп’ютерами типу 

Raspberry та операційними 

системами Linux для передачі 

аудіо/відео трафіку ІР-камери 

через провідний Ethernet. Саме в 

цьому стику двох 

мікрокомп’ютерів планується 

модифікувати ОС Linux з метою 

імплементації конвеєрно-

модульного переносу пакетних 

даних на канальному рівні, а 

також двох додаткових до ІР 

протоколів мережевого рівня 

(LCP/VCP), [1]. 

 

Рисунок 3 – Сегмент макету мережі Інтернету речей з 

ІР-камерою 

План проведення досліджень на сегменті макету мережі (рис.3), полягає у 

наступному. Перший етап – налагодження роботи ІР-камери в схемі даного сегменту 

виключно на діючих протоколах стеку ТСР/ІР. Другий етап – модифікація на канальному 

рівні ОС Linux у двох мікрокомп’ютерах Raspberry для реалізації передавання ІР-пакетів 

аудіо/відео-трафіку ІР-камери через інтерфейс Raw Socket. Третій етап – подальша 

модифікація ОС Linux у двох мікрокомп’ютерах Raspberry на мережевому рівні для 

передавання аудіо/відео-трафіку ІР-камери методом конвеєрно-модульного переносу (СММ) 

з використанням протоколу віртуальних з’єднань МCP. 

Висновок.  

В роботі обґрунтовано актуальність створення експериментального макету Інтернету 

речей майбутнього на основі теоретичних наукових розробок кафедри «Мережі зв’язку» 

ОНАЗ. Сформульовано мету і загальну постановку завдання щодо використання smart-

камери внутрішнього спостереження для генерації аудіо/відео трафіку реального часу в 

макеті Інтернету речей. Викладено поетапний план реалізації локального сегменту 

загального макету Інтернету речей на основі конвеєрно-модульного переносу пакетних 

даних по технології Raw Socket Ethernet та протоколу віртуальних з’єднань з контролем 

затримок даних реального часу. 
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SECURITY ISSUES OF COMPUTER VISION 

 

Abstract. Recently, it was studied, that models based on deep learning approach show 

significant results used for face detection. Though, such a progress gave birth to new problems. 

They are not about accuracy or resource efficiency, but they concern security of DCNNs based 

applications. Any change in initial input can hardly lower the chance of a face detection to give a 

right result or prediction. Researchers found out, that certain face detection systems are vulnerable 

to attacks called adversarial. One of the most popular face detectors is MTCNN based on the 

cascade CNN face detection system. Several years ago a successful attack was presented on this 

system. After years, a new attempt will be done and we check whether the face recognition system 

has become smarter. [1] 

Today, systems based on deep learning technology are great tools for face detection, which 

can perform much better than people can [2]. The number of applications today growing non-stop, 

so does the influence of automated machinery. Those machines will soon take our jobs, which 

feature high accuracy, reliability and continuous work. Though, their decisions are questionable 

sometimes. It is the point, when the problems of reliability become as important as they have never 

been before. One of those jobs is face detection, which is used to control entrance policy or to track 

down criminals. 

Today, there are several possible options of how to fool a face detection system. One of 

them is adversarial attack. For example, white-box attack, which features gaining access to the 

topology and the network weights by the intruder and then altering them. 

For example, we have a classifier mapping . The loss of function is 

. If   is an image and   is a label, the problem can be formulated 

as follows: 

 

In [3] it was proposed to use a box-constrained L-BFGS to find such : 

 

Soon, a linear nature of neural networks was found [4]. This let attacks be more effective 

using Gradient Sign Method:  

 

Sometimes, one use of FGS method might not be enough, so an iterative version was 

presented [5]: 

{  

Actually it is very vulnerable side of neural network itself, yet it is a difficult attack to 

perform. The point is, the attacker has to gain access to camera used to capture picture of the real 

world which is highly protected.  
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One more way is to perform a physical domain attack, in other words deceive the system in 

fair play. The initial project is described by former students of Moscow Institute of Physics and 

Technology and Skolkovo Institute of Science and Technology [6]. In fact, they altered the system 

before feeding it with artifacted images.  

 

Figure 2 - Old experiment 

I used pretrained MТCNN system from here [7]. I performed several examinations. First of 

all, I repeated the experiment from [6], which gave no result. (Figure 1). 

One and half year passed, so there is no surprise the system became better and could “see” 

me. Then, I tried to deceive it wearing sunglasses, mask and sunglasses with mask. Except 

combined outfit, it did well. (Figure 2). 

 
Figure 3  - Sunglasses and mask 
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After that, I decided to modify experiment from [6] and used my photos fixed on the mask. 

(Figure 3) Though it couldn’t detect the face on the photos, due to my old printer, it could no more 

detect the real me. 

 
Figure 4 - Photos on the mask 

 
Figure 5 - Fooling with a photo 

In the end, I tried to conceal my masked face with a 3x4 photo, which was 50% success. 

(Figure 4) 

Conclusion: The results I have, show that one of the most popular and reliable face 

detection network still can be fooled and is to be improved. Though the old exploitation doesn`t 

work anymore, methods such as sunglasses or additional noise such as side photos are still effective 

and way easier to implement. Thus, it can be stated that it is too early to completely rely on 
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automated computer systems and a lot of work is still to be done, though we can see serious 

improvements each year. 
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АНАЛІЗ ВПРОВАДЖЕННЯ ЦЕНТРУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ В БІЗНЕСІ 

 

Анотація. У роботі проведено дослідження впровадження центру забезпечення 

безпеки в бізнесі(SOC). Розглянуті функції та обов’язки, які повинен виконувати SOC у 

компанії, які питання вирішує  та з якими проблемами зіштовхується бізнес. Проаналізовані 

всі компоненти та елементи, які забезпечують правильну роботу центра забезпечення 

безпеки. Запропоновані реальні рішення проблем безпеки пов’язані безпосередньо з 

інфраструктурою компаній і впровадженням центрів забезпечення безпеки. 

 

Вступ. SOC (Security Operations Center) - центр, основним завданням якого є 

консолідація всіх подій з різних систем, проведення конкретних аналізів для попередження 

інженерів кібербезпеки про події на підприємстві. Виходячи з отриманої інформації, 

інженери з кібербезпеки проводять кібер-розслідування, щоб виключити можливість 

повторення цієї події, що мінімізує втрати в бізнесі. SOC [1] - це еволюція CERT (Computer 

Emergency Response Team) – це команда інженерів для реагування на різні та нестандартні 

ситуації, пов'язані з комп'ютерними технологіями. Ключовою відмінністю від CERT є 

використання новітніх технологій аналітики для оперативного розуміння поточної ситуації 

на підприємстві з кібербезпеки. Security Operation Center (SOC) означає систему, розроблену 

та побудовану на основі SIEM (Security Information and Event Management), яка призначена 

https://www.researchgate.net/publication/336550776_Real-world_attack_on_MTCNN_face_detection_system
https://www.researchgate.net/publication/336550776_Real-world_attack_on_MTCNN_face_detection_system
https://arxiv.org/abs/1905.00641
https://arxiv.org/abs/1312.6199
https://arxiv.org/abs/1412.6572
https://arxiv.org/abs/1607.02533
https://github.com/edosedgar/mtcnnattack
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для збору та зберігання журналів із пристроїв та додатків для глибокого аналізу та кібер-

розслідування інцидентів. В даний час SOC, які створені на базі SIEM, допомагають 

компаніям вирішувати ключові завдання:  

− збирати та зберігати лог-файли в єдиному сховищі;  

− визначити активність в мережі підприємства, коли вона перевищує активність, яку 

вона дозволяє вказати на кібератаку на підприємство;  

− виконувати співвідношення подій між джерелами інформації.  

Ключовий компонент SOC є SIEM. SIEM відповідає за виконання наступних завдань:  

− зберігання журналів подій з джерел;  

− аналізу подій та інцидентів;  

− розбір подій та інцидентів;  

− співвідношення подій за правилами, встановленими інженерами;  

− автоматичне повідомлення про інцидент. 

SOC об'єднує технології, процеси та людські ресурси, формуючи комплексну систему 

захисту. Високий ступінь готовності і дотримання систематичного процесу реакції на 

інциденти в сфері безпеки, допоможе уникнути або згладити наслідки потенційно руйнівних 

атак, що спрямовані на вашу мережу. 

Основна частина. Центр SOC - це сукупність програмно-технічних засобів і 

експертів-аналітиків, при цьому аналітики в режимі реального часу проводять аналіз 

інцидентів, які надходять, з метою виявлення, як помилкових спрацьовувань, так і фіксації 

справжніх інцидентів інформаційної безпеки. Також аналітики здатні визначити, чи можуть 

декілька явно не пов'язаних між собою подій бути ланками одного ланцюга, що свідчить про 

наявність різнопланової атаки. 

Нижче я приведу основні етапи впровадження центру забезпечення безпеки у 

компанії: 

1) Дослідження компанії. 

Цей етап включає в себе обстеження інформаційної системи підприємства, 

проводиться аналіз архітектури, визначаються основні функції системи, бізнес-процеси, 

масштаби системи, які активи для компанії потребують моніторингу і захисту.  

Системна шкала є основою для планування розгортання та дозрівання SOC. Це 

впливає на вибір рішень, архітектурні вимоги, потреби у персоналі та процеси та процедури. 

2) Впровадження системи збору логів і реагування на події інформаційної безпеки. 

Під час цього необхідно: 

 Створити групу фахівців, з обов’язками визначення цілей, масштабів та етапів 

проекту, а також виявлення кінцевих споживачів.  

 Визначити цілі моніторингу подій безпеки і початкову область розгортання 

проекту.  

 Визначитись з вихідними сценаріями використання, які охоплюються SIEM. 

 Проаналізувати і створити вимоги на рахунок збору даних, обробки, звітності і 

моніторингу інцидентів кібербезпеки. 

 Оцінити, скільки і які джерела даних необхідно підключати для ваших сценаріїв, а 

також перевірити, чи можливий доступ до цих джерел даних. 
3) Оформлення купівлі програмного забезпечення та обладнання. 

Згідно з проєктом SIEM закуповується необхідне технічне обладнання, та ліцензії на 

програмне забезпечення, яке необхідне для коректної роботи системи.  

Під технічним обладнанням мається на увазі комп’ютери, сервери в якості сховища, 

для накопичення подій з джерел, сервер баз даних, відповідальний за зберігання журналів 

подій, та мережевих пристроїв. 
4) Найм та пошук фахівців. 

Кількість працівників залежить від розміру вашого SOC та самої архітектури. В 

Україні проблеми з пошуком спеціалістів з досвідом роботи в кібербезпеці чи особливо в 
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центрах моніторингу подій безпеки, тому процес найму може зайняти досить тривалий 

термін. 

5) Впровадження SIEM системи, пдіключення до неї джерел та створення правил 

кореляції. 

На цьому етапі обирається яка саме SIEM система буде використовуватися, 

створюэться конкретний набір правил, скриптів та механізмів візуалізації. Наприклад 

виявлення спроби вторгнення в мережу, тобто наявність підозрілої кількості мережевих 

запитів. 

6) Проведення оцінки і тестування системи. 

Дані тесту оцінюють доцільність та зручність подій обробки на основі процесів та 

технологій, розроблених у проєкті. Виконуючи ці кроки, ви можете реалізувати SOC. Після 

запуску проводиться підтримка SOC активності та тестування працездатності. Оптимізуйте 

процеси що існують, найміть нових фахівців та приєднайте нові джерела подій під час 

роботи. 
Основною метою моєї роботи являється розуміння, які компоненти є необхідними при 

створенні SOC, які він задачі виконуватиме. В залежності від розміру бізнесу, 

проаналізувати та обрати найбільш відповідні рішення для бізнесу. А також визначитися, 

який саме вид центру забезпечення підходить підприємству і навести переваги і недоліки 

внутрішніх і зовнішніх центрів безпеки.  

Висновки. Впровадження Security Operation Center на підприємстві або його 

використання в якості сервісу, дозволяє мінімізувати реалізацію можливих загроз та вирішує 

такі питання з кібербезпеки:  

 безперервний контроль за безпекою організації; 

 можливість управляти подіями безпеки;  

 відомості про вторгнення і кіберзагрози зберігають і обробляють централізовано;  

 підрозділи організації спільно вирішують питання безпеки;  

 скорочуються ризики для організації;  

 знижуються витрати на кібербезпеку; 

Всі SOC в тій чи іншій мірі гібридні, навіть найбільші організації світу 

використовують спеціалізовані сервіси для поліпшення своєї роботи. В Україні 

постачальниками таких послуг являються компанії: «Октава Кіберзахист», «BDO Ukraine», 

«ISSP» . 

Результат виконаної атестаційної роботи на даний час являється актуальним та може 

бути застосований на підприємствах, в якості керівництва під час побудови центрів 

моніторингу та управління подіями безпеки. Дане керівництво допоможе вияснити чи 

потрібен SOC вашому підприємству чи ні, також обрати необхідну архітектуру, тип, режим 

роботи. Зрозуміти який бюджет необхідний для реалізації вашої ідеї та чи у вас необхідні 

кваліфікаційні кадри, які буду проектувати, створювати і працювати в SOC. 
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РОЗРОБКА КОРПОРАТИВНОЇ МЕРЕЖІ З ЗАХИСТОМ ВІД 

НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ ТА ВИКОРИСТАННЯ БІОМЕТРИЧНОЇ 

АУТЕНТИФІКАЦІЇ 

 
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;  

 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; 
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 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 − 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 
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ока та відбитку пальця). Отримані результати можуть бути застосовані як елементи системи 

підтримки прийняття рішень для захисту інформації в КМ. 
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ИНФОРМАЦИЯ И ЕЁ ИЗМЕРЕНИЕ 

 

Аннотация. Проведено исследование вопросов об определении и единицах измерения 

информации и связи термодинамической энтропии с количеством информации. 

 

Теория связи является наукой о передачи информации на расстояния с помощью 

технических средств. Особенности современной теории связи наиболее ярко проявляется в 

двух её приложениях: в признании того факта, что информация не является ни материей, ни 

энергией и в установлении соответствия между энтропией и количеством информации. 

Информация не является энергия, хотя на перенос информации от источника к 

получателю всегда затрачивается некоторая энергия. Можно встретить утверждение, что в 

информационных электрических системах энергетические аспекты второстепенные, и такие 

вопросы, как, например, энергетический КПД, не возникают. 

Действительно, приказ командующего фронтом о наступлении, переданный по 

телефону и характеризующийся ничтожными энергетическими затратами, приводят в 

действие огромный энергетический потенциал войск. 

Информация не является материей, хотя порождается ею; не может быть информации 

без материального носителя, но материальный объект, очевидно, может существовать без 

получения о нем информации. Для того чтобы использовать получаемую информацию, 

прежде всего необходимо уметь ее измерять. В истории решения этой фундаментальной 

проблемы необходимо отметить следующие этапы. 

Информация всегда связана с ожиданием нового случайного для получателя. Впервые 

попытка связать информацию с вероятностью была сделана в 1921 г. Р. Фишером. Однако в 

то время его работа не привлекала к себе внимания специалистов по связи из-за слабого 

развития систем (ИЭС) и сложности использования математического аппарата. 

В 1928 г. была опубликована работа Р. Хартли, где указывалось, что каждый источник 

информации располагает определенным множеством различных элементов и формирование 

сигнала осуществляется путем выбора «n» элементов из «m» возможных (m>n). При этом, 

количество информации в сигнале:  

, (1) 
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где основание логарифма «а» произвольно определяет лишь единицу количества 

информации. Соотношение (1) получило название «Меры информации Хартли». 

В 1929 г. Л. Сцилард использовал попытку применить статистические методы и 

представления термодинамики к информационным процессам и высказал идею о связи 

термодинамической энтропии с количеством информации. 

Для характеристики этой особенности тепловых процессов была введена особая 

величина – энтропия, что обозначает на греческом «ухожу в себя» или «поворачиваюсь 

внутрь». 

В начале ХХ века Л. Больцман дал статистическую трактовку второго закона 

термодинамики, согласно которой в основе каждого макросостояния системы лежит 

множество микросостояний, обусловленных движением элементарных частиц. Поэтому 

каждое макросостояние может быть реализовано множеством микросостояний, и энтропия 

есть мера вероятности данного состояния системы, причем наиболее вероятным является 

состояние равновесия. Поэтому возрастание энтропии означает движение системы к 

состоянию равновесия и наоборот. 

В 1906 г. М. Планк выразил идеи Л. Больцмана в виде формулы (2): 

, (2) 

где: 

Нт – термодинамическая энтропия системы; 

Рт – вероятность термодинамического состояния системы; 

 –  (эрг/град) – постоянная Больцмана. 

Для неравновероятных алфавитов энтропия «Нэ» (3) определяется:  

 (бит/символ). (3) 

Так как вероятность каждого из состояний противоположна, частота появления 

данного события «Pi» (4): 

. (4) 

С учетом значения « » энтропия (5) одной реализации будет равной: 

 

(5) 

Если рассматривать ансамбль реализаций, то суммарная энтропия (6) составляет: 

, (6) 

то есть одиночные энтропии суммируются. [1] 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСОБІВ ТА ДЖЕРЕЛ ОЦІНКИ РИЗИКІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

БЕЗПЕКИ 

 

Анотація. У сучасному світі все більше уваги приділяється захисту інформації, зокрема 

оцінці ризику інформаційної безпеки. Оскільки на основі даних, отриманих в ході аналізу 
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захищеності підприємства, будується вся система захисту інформації, етап аналізу ризиків 

є одним з основних, а також одним із найскладніших етапів побудови СУІБ, так як вимагає 

чималих ресурсів (людських, матеріальних, часових). Розглянуто: стандарти, які є основою 

існуючих методик визначення ризиків інформаційної безпеки; засоби та критерії, за якими 

можна порівняти інструментальні засоби визначення ризиків, класифікація показників 

ризику та етапи розробки показників ризику. 

 

У сучасному світі все більше уваги приділяється захисту інформації. Як і в кожному 

іншому виді діяльності, грамотне планування забезпечення безпеки інформації є 

найважливішим етапом на шляху до забезпечення безпеки даних. Організація ефективної 

системи захисту інформації стає критично важливим стратегічним чинником розвитку 

кожного підприємства, так як, інформація є одним з ключових елементів бізнесу.  

При цьому під інформацією розуміються не тільки статичні інформаційні ресурси 

(бази даних, поточні налаштування обладнання та інші), а й динамічні інформаційні процеси 

обробки даних. Інформаційна безпека підприємства – це стан захищеності інформації від 

несанкціонованого доступу, руйнування, модифікації, розкриття і затримок при 

надходженні.  

Для створення надійної системи управління інформаційною безпекою (СУІБ) 

необхідно виробити політику ІБ, провести аналіз ризиків, скласти план заходів щодо 

забезпечення ІБ, вибрати програмні, технічні та програмно-технічні засоби забезпечення ІБ. 

Оскільки на основі даних, отриманих в ході аналізу захищеності підприємства, будується вся 

система захисту інформації, етап аналізу ризиків є одним з основних, а також одним із 

найскладніших етапів побудови СУІБ, так як вимагає чималих ресурсів (людських, 

матеріальних, часових).  

Однією з головних проблем сучасного бізнесу є оцінка необхідного рівня витрат на 

інформаційну безпеку (ІБ) для максимальної ефективності інвестицій в дану сферу. Для 

вирішення проблеми використовуються комплекси аналізу ризиків, що дозволяють оцінити 

існуючі в системі ризики і вибрати оптимальний за ефективністю варіант захисту.  

На сьогоднішній день багатьма компаніями, які спеціалізуються на вирішенні 

комплексних проблем ІБ, розроблені і запропоновані власні методики управління 

інформаційними ризиками, які лежать в основі програмних комплексів. Ці методики 

різняться, перш за все, за рівнем і досконалістю використовуваних математичних методів, 

покладених в основу процедур оцінювання ризиків. Залежно від цього вони мають різні 

можливості адекватного врахування реальних факторів, що в свою чергу, зумовлює точність 

і надійність отриманих оцінок ризику.  

Тому, мета даної роботи є підвищення інформаційної безпеки підприємств. Об'єктом 

досліджень є засоби оцінки ризиків ІБ. 

Для розв'язання задачі оцінки ризиків і загроз ІБ в даний час найчастіше 

використовуються програмні комплекси аналізу і контролю інформаційних ризиків, в основі 

роботи яких лежать існуючі методики проведення аналізу, розроблені, як правило, на основі 

вимог міжнародного стандарту ISO 17799:2002: CRAMM, RiskWatch, ГРИФ, FRAP, MSAT, 

CORAS, NIST, COBRA, Risk Advisor, КОНДОР+, Oracle Crystal Ball, BCM Analyser, 

RiskPAC, OCTAVE, Proteus Enterprise, Digital Security Office, РискМенеджер, @Risk, 

MethodWare, Callio Secura 17799, RA2 art of risk, vsRisk, Buddy System та ін. 

Критерії, за якими можна порівняти наведені інструментальні засоби:  

види ризиків;  

способи їх оцінки та керування ними;  

способи зниження ризику;  

оперативність та складність визначення ризику;  

вартість засобу;  

можливість застосування власних протизаходів;  

оцінка захищеності;  
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вразливість.  

Отже, на ринку інформаційних технологій існує велика кількість програмних засобів, 

впровадження яких забезпечує якісне керування ризиками.  

Усі програми можна розділити на дві великі групи: програми, що застосовують якісну 

(наприклад, «високий», «середній», «низький» чи за шкалою від 1 до 10) та кількісну оцінку 

ризиків (оцінюється через числове значення, наприклад, розмір очікуваних річних витрат). 

До першої групи належать, наприклад COBRA, Risk Advisor, КОНДОР+, Proteus, FRAP. До 

другої, наприклад, – RiskWatch, OCTAVE. Проте, є комплекси, що об’єднують ці два підходи 

(наприклад, CRAMM, MSAT, ГРИФ, NIST, Buddy System). 

Розглянуті інструментальні засоби дозволяють здійснити оцінку рівня поточного 

стану ІБ бізнес-системи, знизити ймовірні витрати шляхом підвищення стійкості 

функціонування корпоративної мережі, розробити концепцію і політику безпеки, а також 

запропонувати плани захисту від виявлених загроз і вразливих місць. В той же час, сьогодні 

існують різноманітні та складні за своєю структурою бізнес-системи, для яких неможливо 

використати одну конкретну методику оцінки ризиків, тому для отримання потрібних 

результатів оцінки необхідно використовувати комплексний підхід до оцінок ризиків на 

основі вже існуючих методик.  

Розглянемо класифікацію показників ризику в області інформаційної безпеки. «Існує 

три типи показників в залежності від їх характеру: показники реалізації, 

ефективності/дієвості та впливу [4, с. 17]». Показники реалізації використовуються, щоб 

продемонструвати хід реалізації програми забезпечення інформаційної безпеки, конкретних 

заходів протидії для забезпечення безпеки і пов'язаних з ними політики і процедур. Вони 

можуть бути згруповані за двома підтипами: показники реалізації на рівні програмного 

забезпечення і показники на рівні системи. Наприклад, показниками реалізації, що 

відносяться до рівня системи, є процентна частка співробітників служби безпеки 

інформаційних систем, які пройшли навчання заходам забезпечення безпеки. 

Показники ефективності/дієвості можуть бути використані для перевірки того, чи 

забезпечується належна реалізація процесів на рівні програмного забезпечення і заходів 

забезпечення безпеки на рівні системи, функціонують вони як було передбачено і чи 

задовольняють вони необхідним цілям і задачам. Ці показники стосуються видів результату 

реалізації заходів забезпечення безпеки – ефективності і дієвості; ефективність охоплює 

надійність, а дієвість – своєчасність. 

Прикладом показників ефективності є процентна частка інцидентів інформаційної 

безпеки, викликаних неналежною конфігурацією управління доступом; приклади показників 

дієвості включають процентну частку компонентів систем, які проходять своєчасне технічне 

обслуговування. 

Показники впливу можуть бути використані для визначення впливу інформаційної 

безпеки на місію організації. Вони можуть бути використані для кількісного вираження 

економії, отриманої за допомогою програми забезпечення інформаційної безпеки або витрат, 

понесених при усуненні інциденту інформаційної безпеки, ступеня суспільної довіри, 

завойованого програмою інформаційної безпеки, або інших видів впливу інформаційної 

безпеки на місію. Приклади показників впливу включають процентну частку витрат 

організації на інформаційну безпеку до загальних витрат на інформаційну систему. 

Крім того, показники можуть групуватися відповідно до бізнес-функцій: управління 

інцидентами, управління уразливими, управління коригуваннями, безпеку додатків 

(застосувань), безпеку конфігурації, фінансові метрики, безпеку даних і мереж тощо. 

Процес розробки показника кібербезпеки включає вибір показників, які відповідають 

місії та завдань організації або спільноти. «Цей процес складається з п'яти етапів: визначення 

інтересів зацікавлених сторін; визначення цілей і завдань; аналіз політики, керівних 

принципів і процедур в області інформаційної безпеки; аналіз реалізації інформаційної 

безпеки; і вибір показників [4, с. 17]». 
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Етап 1. Визначення інтересів зацікавлених сторін - включає визначення зацікавлених 

сторін і їх інтересів. Головними зацікавленими сторонами є керівник організації, керівник 

інформаційної служби, керівник служби безпеки, спеціаліст з безпеки інформаційної системи 

і співробітники служби підтримки інформаційної системи. Підсумковим результатом даного 

етапу є вимір всіх інтересів в сфері інформаційної безпеки. Кожній зацікавленій стороні 

може вимагатися різний набір показників, що відображають її думку в рамках її сфери 

відповідальності. 

Етап 2. Визначення цілей і завдань – включає визначення цілей і завдань 

функціонування системи інформаційної безпеки. Вони можуть бути виражені у вигляді 

політики, вимог, керівних принципів і керівних вказівок. Цілі і завдання програми 

забезпечення інформаційної безпеки можуть бути отримані з високорівневих цілей і завдань, 

спрямованих на підтримку місії організації. 

Етап 3. Аналіз політики, керівних принципів і процедур в області інформаційної 

безпеки – включає докладний опис того, як слід реалізовувати заходи забезпечення безпеки в 

рамках політики і процедур конкретної організації. 

Етап 4. Аналіз реалізації інформаційної безпеки – включає аналіз існуючих показників 

і сховищ відповідних даних, які можуть бути використані для отримання нових показників. 

Етап 5. Вибір показників – включає вибір і розробку в відповідних випадках трьох 

видів показників. Цей етап включає вибір набору показників, які відстежують процес 

реалізації, ефективність / дієвість і вплив на місію, а також, якщо буде потрібно, розробку у 

відповідних випадках нових показників. 

Ступінь доступності даних для показників кібербезпеки може визначати кількість і 

якість показників для розрахунку показника ризику в області кібербезпеки. Надмірна 

залежність від одного джерела даних може привести до помилок і пропусків. Тому вкрай 

важливо перевіряти дані шляхом їх порівняння з іншими джерелами, перш ніж застосовувати 

їх для розрахунку показника ризику в області кібербезпеки 

До прийняття остаточного рішення про впровадження однієї з методик управління 

ризиками ІБ, і, як наслідок, того чи іншого програмного засобу, варто переконатися, що вона 

достатньо враховує бізнеспотреби компанії, її масштаби, а також відповідає кращим 

світовим практикам і має досить докладний опис процесів і необхідних дій. 

 

Список літератури 
 

1. Петренко С.А. Анализ рисков в области защиты информации. Методическое 

пособие. – Санкт- Петербург: ООО «Издательский Дом «Афина», 2009. 

2. Ковальская И.А., Тимофеев Д.С. Методы измерения рисков информационной 

безопасности. – URL: http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/1644/3.pdf.  

3. Плетнев, П.В. Методика оценки рисков информационной безопасности на 

предприятиях малого и среднего бизнеса / П.В. Плетнев, В.М. Белов // Доклады ТУСУРа № 1 

(25), часть 2, июнь, 2012. 

4. Рекомендация МСЭ-Т Х.1214. Безопасность киберпространства – 

Кибербезопасность. Методы оценки безопасности в сетях электросвязи / информационно-

коммуникационных технологий. – Женева, 2019. – С. 19. 

5. Баранова Е.К. Методики и программное обеспечение для оценки рисков в сфере 

информационной безопасности / Е.К. Баранова // Управление риском. 2009. № 1(49). – С. 15-

26. 

6. Левченко В.Н. Этапы анализа рисков. 

http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/1644/3.pdf


Секція 4. Кібербезпека 

 

75-а науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, 

 науковців, аспірантів та студентів 
122 

Дубовой Я.В., 

ОНАЗ ім. О.С. Попова 

Науковий керівник – к.т.н, доц. Онацький О.В. 

 

ЩОДО ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ 

МЕДИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Анотація. Проведено дослідження питань забезпечення інформаційної безпеки 

підприємств медичного профілю. Проаналізовано аспекти інформаційної діяльності 

медичних закладів з огляду на кіберзагрози і виклики, зумовлені пандемією COVID-19. 

 

Нині, на етапі повсюдного впровадження інформаційних технологій і розбудови 

інформаційного суспільства, сучасні підприємства будь-якої сфери діяльності в силу 

обставин, що склалися, формують і зберігають величезні обсяги конфіденційних даних про 

своїх працівників, клієнтів, сферу діяльності у своїх комп'ютерних системах, що утворює 

небезпечну ситуацію щодо можливості витоків або взагалі втрати цих даних. Важкість 

наслідків від можливих витоків персональних даних стають добре зрозумілими на прикладі 

персональних даних саме про ваші медичні показники, які ви здавали в якійсь лабораторії, 

або на прикладі роботи інформаційної системи цієї лабораторії чи то схожої за профілем 

медичної організації. 

Суттєві кіберризики виникають, якщо такі підприємства або організації 

впроваджують, в міру своєї необізнаності, програмне забезпечення того чи іншого виробника 

з відкритим вихідним кодом. Тоді, зловмисники можуть скомпрометувати конфіденційну і 

критичну інформацію, використовуючи деякі уразливості в програмному забезпеченні. Тому, 

для отримання максимального ефекту від програмного забезпечення з відкритим вихідним 

кодом, код повинен бути належним чином проаналізовано, щоб виявити будь-яку 

вразливість, виявити і виправити її до розгортання програмного продукту. Так підприємства 

та інші користувачі програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом можуть 

забезпечити безпеку своєї важливої і критичної інформації, і тим самим знизити ризик 

витоків і подальших збитків [1, 2].  

Питання інформаційної безпеки даних та загрози конфіденційності пацієнтів 

медичних підприємств досліджували в різних аспектах різні науковці. В роботі [3] 

досліджено проблеми безпеки та конфіденційності, пов’язані з безпекою та цілісністю 

медичної інформації, що стосується геномних даних про пацієнтів. Дослідження [4] 

присвячено вивченню проблем захисту та управління приватним життям медичних служб. 

Існують методи розробки моделей загроз, які найчастіше спрямовані на інформаційну 

систему в цілому, також розглядають питання криптографічної моделі загроз, а також 

мережеву модель загроз, що спрямована на інфраструктуру [2]. 

З появою машинного навчання та аналітики цифрова трансформація охорони здоров’я 

в Інтернеті стала вибухово швидкою. За умов пандемії COVID-19 засоби мережі Інтернет 

дозволили надавати медичні послуги дистанційно та передавати медичні дані між 

пацієнтами та постачальниками медичних послуг. Цифрові екосистеми охорони здоров’я 

еволюціонували на вершині хмарних платформ, штучного інтелекту (ШІ) та машинного 

навчання для медичної аналітики, мобільних обчислень та Інтернету речей (IoT). Хоча такі 

екосистеми формують майбутнє загальнодоступної та інтелектуальної охорони здоров’я, 

конфіденційність пацієнтів, лікарів, медсестер та постачальників медичних послуг сьогодні 

викликає велике занепокоєння, як ніколи. Анонімізація геномних даних, захист медичних 

пристроїв, долучених до мережі Інтернет, від витоку конфіденційних даних про стан 

здоров’я пацієнтів потребують ретельного контролю та дотримання державної політики 

дотримання конфіденційності у цьому питанні. 

Дані про стан здоров'я належать до специфічної категорії персональних даних і 

потребують значного ступеня захисту, ніж інші категорії персональних даних. Саме тому 
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дані про стан здоров'я потребують окремого правового регулювання, яке б впорядковувало їх 

збір та використання [5]. У різних країнах розроблено та запроваджено відповідну 

нормативно-правову базу з питань забезпечення захисту приватного життя. Приміром, у 

США діє Закон HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) [6] про мобільність 

та підзвітність медичного страхування, який допомагає зберігати конфіденційну інформацію 

про здоров'я громадян штатів. Для громадян Євросоюзу в Загальному регламенті захисту 

даних (General Data Protection Regulation, GDPR) [7] передбачено серйозну відповідальність 

за недотримання правил конфіденційності приватного життя на різних рівнях, передусім це 

стосується медичних та страхових організацій, позаяк порушення даних у галузі охорони 

здоров’я не лише може спричинити значні негативні особисті та соціальні наслідки для 

пацієнтів та їхніх сімей. В Україні в цілях забезпечення захисту персональних даних, до яких 

стосуються дані про стан здоров’я, біометричні або генетичні дані, діє Закон України «Про 

захист персональних даних». Саме він регулює питання забезпечення захисту персональних 

даних у сфері охорони здоров’я, функціонування електронної системи охорони здоров’я, 

державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення тощо [8].  

Приміром, під час пандемії COVID-19 у світі виникла нагальна потреба у зборі та 

зберіганні значної кількості інформації про стан здоров'я населення. Роботодавці почали 

слідкувати за захворюваністю на COVID-19 серед працівників, державні органи – збирати 

дані про переміщення осіб і дотримання режиму ізоляції, а люди все частіше почали 

звертатися у заклади охорони здоров'я для проходження тестування на COVID-19 чи 

наявність антитіл [5]. Інформацію про охорону здоров'я стали часто використовувати для 

посилань, які можуть бути використані для ідентифікації пацієнта. Забезпечення 

конфіденційності інформації, що ідентифікує особу, має взяти на себе та суворо 

контролювати на законодавчому рівні держава. При цьому слід зважати на швидкий прогрес 

інформаційно-комунікаційних технологій, що може випереджати та не відповідати нормам у 

галузевих та нормативних вимогах з питань конфіденційності та проблем, пов’язаних з 

охороною здоров’я, а тому і коригування нормативно-правової бази. 

Безпека обчислювальних систем охорони здоров’я передбачає визначення способу 

захисту даних, процесів та систем охорони здоров’я від нападів з боку різних каналів. 

Відсутність шифрування або застосування поширених схем шифрування, зневажання 

питаннями керування ключами дозволили зловмисникам отримати доступ до мільйонів 

записів даних [4]. Якщо не вживати відповідних криптографічних заходів та заходів безпеки 

щодо перевірки цілісності, то це може призвести до витоків конфіденційної інформації. 

Також є певні проблеми безпеки з можливими вразливостями до атак хмарних 

середовищ, які пропонують нині послуги у галузі здоров’я, через різні типи інсайдерських 

загроз (адміністраторів хмарних провайдерів, менеджерів хмарних стеків та адміністраторів 

рішень) і складністю керуванням ідентифікацією та контролем доступу у 

багатокористувацькому режимі з єдиним вікном доступу (з одного робочого комп’ютера 

різних працівників медичних лабораторій, підприємств тощо, де автоматично зберігаються 

логіни та паролі).  

Керування довільним доступом до медичної інформації полягає в обмеженні доступу 

до об’єктів на основі обліку персональних характеристик суб’єкта або групи, до якої входить 

суб’єкт. Концепція надійної електронної бази медичної інформації є центральною при 

оцінюванні ступеня гарантованості надійності системи. Механізм протоколювання є 

важливим засобом забезпечення безпеки. Ведення протоколів медичної інформації повинно 

доповнюватись аудитом, тобто аналізом реєстрації медичної інформації [9].  

Спектр проблем щодо захисту конфіденційності приватного життя пацієнтів та 

охорони здоров’я потребують детального подальшого дослідження та запровадження 

новітніх засобів з надання якісних захищених медичних онлайн послуг. 
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СЦЕНАРНІ КРИТЕРІЇ РИЗИКІВ КІБЕРБЕЗПЕКИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ 

МЕРЕЖ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ 

 

Анотація. Проблеми і задачі оцінки ризику є важливими при забезпеченні 

інформаційної та кібербезпеки інформаційно-комунікаційних та телекомунікаційних систем 

та технологій. Ці задачі були і залишаться актуальними для творців, постачальників, 

наглядових органів, а останнім часом і для користувачів і споживачів послуг кібербезпеки. 

Середовище інформаційної безпеки (ІБ) характеризується стохастичністю, недостатньою 

статистикою, малою прецедентною базою. У процесах з розподілом Ципфа 

задовольняються середнім значенням шуканих величин. Пропонується і аналізуються 

сценарії вартісної моделі моделі ризику ІБ на основі теорії цінності інформації. 

Аналізуються та інтерпретуються математичні формули визначення вартісної складової 

ризику інформаційної безпеки. Робота в цьому напрямі може підвищити адекватність 

оцінки ризику і зрілість-ефективність системи забезпечення кібербезпеки.  

Ключові слова. Ризик, інформаційна безпека, кібербезпека, вартісна модель ризику, 

система кібербезпеки, інформаційно-телекомунікаційна мережа,  

Проблеми і задачі оцінки ризику відносяться до основних при забезпеченні 

інформаційної та кібербезпеки в умовах продовження процесів розвитку інформаційно-

комунікаційних та телекомунікаційних систем і технологій (ІКТ). Успіхи теорії та практики в 
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https://aspe.hhs.gov/report/health-insurance-portability-and-accountability-act-1996
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області інформаційної безпеки при глобальному характері ІКТ ще не дозволили подолати 

гіперболічне зростання інцидентів інформаційної безпеки. Ясно, що в гіперболічне зростання 

суттєвий вклад вносить швидке зростання гігантських обсягів інформації, яка потребує 

захисту. Так 80% розвідувальної інформації добувається з відкритих джерел. Все 

збільшується напруженість інформаційних, інформаційно-психологічних та інших 

комп’ютерних війн. Потрібно виокремлювати корисні і деструктивні потоки інформації. 

Розширення дистанційного способу життєвої, виробничої, освітньої, торгової тощо 

діяльності створює додаткові потоки ділової, виробничої, персональної інформації, 

інциденти з якою будуть наносити шкоду. Тому теорія і практика оцінки ризиків потребує 

свого вдосконалення.  

Проаналізувати величезний обсяг публікацій на цю тему дуже важко. Ще з часів 

появи «Оранжевої книги» з інформаційної безпеки (ІБ) склалася традиція приховувати, 

секретити теоретичні основи інформаційної безпеки. А для широкого загалу інженерів, 

конструкторів, фахівців у сфері ІБ представляти висновки з них у вигляді стандартів, 

рекомендацій, методик, правил, регламентів. Ідея поєднання теорії ІБ, теорії цінності 

інформації, теорії ігор та теорії систем масового обслуговування розроблена в [1, с. 80, 165]. 

Моделювання ризику в області ІБ проведено в [2]. Критерії оцінки ризику представлені в 

численних вітчизняних та міжнародних стандартах, наприклад в [3]. Але нові умови світових 

трансформацій та способи виробництва вимагають вдосконалення процесів оцінки ризиків. 

Ці задачі були і залишаться актуальними для творців, постачальників, наглядових органів, а 

останнім часом і для користувачів безпекових послуг. 

Мета даної роботи полягає в пошуку шляхів вирішення проблеми вдосконалень в 

області ризиків кібербезпеки телекомунікаційних мереж загального користування.  

Опишемо коротко середовище та об’єкт визначення ризику ІБ. «Науково-технічна 

революція суттєво змінила ситуацію у сфері захисту конфіденційної інформації оскільки 

досягнення у області космічних досліджень, радіоелектронної, обчислювальної та 

рентгенівської техніки дозволяють сьогодні створювати високоефективні засоби для 

несанкціонованого доступу до конфіденційної інформації і протистояти їм можна на такому 

ж технологічному рівні (перек. з [2, с. 6])». Визначення ризику ІБ проводиться на декількох 

етапах життєвого циклу системи ІБ. На етапі прийняття рішення і складанні технічного 

завдання на систему ІБ визначаються реальні початкові ризики на об’єкті інформаційної 

діяльності. На даних початкового ризику проектується система ІБ з бажаними прийнятними 

ризиками. На етапі приймально-здавальних випробувань визначаються досягнуті прийнятні 

ризики і в подальшому визначення ризику проводиться періодично протягом всього циклу 

експлуатації системи ІБ. Ці дані використовуються для усунення нових виявлених недоліків 

та внесення змін у системі ІБ для протидії новим загрозам ІБ і новим вразливостям системи 

ІБ. У віртуальних системах, якими є програмне забезпечення інформаційних та сучасних 

телекомунікаційних систем, ризик може бути визначено на базі якісних характеристиках і 

критеріях ризику. Для отримання цифрових оцінок застосовують ранжирування та умовні 

шкали для кожного критерію. Важливим фактом є стохастичний характер ризику як 

ймовірнісної функції від багатьох ймовірнісних параметрів та якісних аргументів. Це дає 

можливість, наприклад у [2] застосовувати статистичний метод моделювання на основі 

принципу Монте-Карло. Ще одна особливість середовища ІБ часто полягає у тому, що не 

накопичені достатні статистичні дані, багато об’єктів мають малу «прецедентну базу». 

Особливо це стосується інноваційних і нових проектованих систем, які швидко змінюються 

або замінюють одна одну. Точність (адекватність) визначення ризику може бути невеликою. 

Як наслідок, існуюча методика визначення ризику стає простою, орієнтується на визначення 

математичного очікування величин без врахування кореляційних зв’язків і моментів 

високого порядку. Останнім часом відкрито ймовірнісні процеси, які не підпорядковуються 

закону нормального чи експоненціального розподілу. Наприклад, процеси з розподілом 

Ципфа не мають математичного очікування (m –> ∞). Тоді доводиться задовольнятись 

середнім значенням шуканих величин. Незважаючи на тенденцію спрощення статистичних 
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моделей, мають місце, при певній специфіці вирішуваних задач, тенденції до ускладнення та 

універсалізації. Так Маслови [2] розглядають «використання ймовірнісних функцій, які 

належать сімейству стійких законів та які опираються на фундамент граничних теорем теорії 

ймовірності».  

Розглянемо вартісну складову моделі ризику ІБ, коли будується система 

інформаційної безпеки за принципом «броня-снаряд». В основу визначення ризику ІБ 

доцільно покласти вартість інформаційних ресурсів або інформаційних технологій, які 

захищаються. Мета системи забезпечення ІБ якраз полягає у попередженні можливих збитків 

або іншої шкоди внаслідок реалізації загроз і атак на інформаційні ресурси. Сценарій 

процесу забезпечення ІБ інформаційного ресурсу (ІР) зі сторони системи (суб’єкта) 

інформаційної безпеки (СІБ – броня) ілюструє рис. 1а. Сценарій процесу нападу зловмисника 

(Зл – снаряд) на інформаційний ресурс (ІР) ілюструє рис. 1б. 

  
а) б) 

Рисунок 1 – Сценарії процесів захисту/нападу в протиборстві системи ІБ проти зловмисника 

1а – сценарій процесу захисту (броня); 1б – сценарій процесу нападу (снаряд) 

 

У такого роду моделі Маслов О.Н. прийняв допущення, що знецінення 

інформаційного ресурсу (ІР), тобто переведення його у стан знеціненого ІР (ЗІР), можна 

здійснити двома способами: шляхом компрометації (перехоплення і розшифрування) та 

компрометації (спотворення і знищення). Інакше кажучи, ризик ІБ визначається за двома 

критеріями ризику. Між тим, згідно з [3] в телекомунікаційних мережах для оцінки ризику 

використовується 31 базовий показник і більше, в залежності від специфіки об’єкта мережі.   

Згідно сценарію на рис. 1а захист ІР здійснює СІБ і у нього є три механізми 

(технології) захисту: процедура 1 – ВПЛИВ на зловмисника, його виявлення, блокування і 

притягнення до відповідальності; процедура 2 – ЗАХИСТ ІР, реалізація заходів захисту ІР; 

процедура 3 – ВПЛИВ на ЗІР для оновлення ЗІР в ІР, ліквідації наслідків атаки на ІР та 

ініціація наступного процесу 4 – ОНОВЛЕННЯ ЗІР в ІР, вдосконалення системи ІБ, 

ліквідації вразливостей і унеможливлення реалізації виявленої атаки у майбутньому.   

Зловмисник веде напад трьома способами: 5 – ВПЛИВ на ІР для його знецінювання 

шляхом ініціації наступної процедури; процедура 6 – ПЕРЕХІД В ЗІР, переводу ІР в стан ЗІР 

(при цьому можуть порушуватись властивості конфіденційності, цілісності, доступності, 

готовності, спостережності, приватності, неспростовності); процедура 7 – ВПЛИВ 

зловмисника на СІБ з метою виведення СІБ на об’єкті з ладу.  

Слідуючи методики [2] будемо вважати, що процес знецінення ІР зловмисником 

триває певний час і, згідно теорії цінності інформації, її цінність знижується експоненційно. 

Тоді ризикову цінність інформаційного ресурсу – Ck можна визначити за формулою: 

    00 expexp1 TVVAC kkck   (1) 

де: Ac – множник масштабу, який визначається згідно категорії ІР і дорівнює вартості ІР для 

його власника (може вимірюватись у грошовому виграші або у балах); Vk – обсяг ІР, який 

доступний впливу зловмисника Зл; V0 – обсяг ІР, впливу на який необхідно для ефективного 

знецінювання ІР у ЗІР; τk – час впливу зловмисника на ІР; T0 – час, який необхідно для 

ефективного знецінювання ІР у ЗІР; k – номер сценарію розвитку подій.  
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Має місце те, що при знеціненому за тривалий час ІР (Vk << V0) або при неможливості 

перевести ІР в знецінений ЗІР, коли усунені всі вразливості ресурсу (τk >> T0) зловмиснику не 

має сенсу розпочинати атаку, вартість Ck  –> 0. Ризикова цінність ІР дорівнює вартості ІР для 

його власника за умови, що Vk –> ∞ і  τk –> 0. Існує гранична ризикова цінність ІР, 

мінімально-необхідна для ефективного переводу ІР у знецінений ЗІР. 

Перейдемо до конструювання моделі ризику ІБ методом теорії ігор [2]. Задача 

формулюється наступним чином. Потрібно мінімізувати прийнятний ризик ІБ, тобто сумарні 

втрати організації при досягненні поставленої цілі. Нехай є сукупність із n[1, N] 

зловмисників. Кожен із зловмисників розглядає k варіантів сценарію своїх дій, що 

направлені на досягнення виграшу Fk, який він може досягти із ймовірністю pk, при витратах 

Gk, які зловмисник може забезпечити з ймовірністю pg. Виграш для зловмисника 

визначається ризиковою цінністю інформаційного ресурсу ІР: Fk. = Ck. Зловмисник вважає, 

що k-й сценарій приводить до досягнення цілей з ймовірністю pk за умов, які залежать не 

лише від самого зловмисника. При такій постановці задачі, у якості критерію ефективності k-

го сценарію може бути обрана розрахункова величина 

 kGkFkk GpFppQ  . (2) 

Таку величину Маслови назвали критерієм виправданого ризику (КВР). Це міра 

прогнозованого виправданого ризику. Фізичний, а краще сказати – віртуальний смисл, 

можна пояснити наступним чином. 

Ймовірність pk залежить від pGGk, бо зловмисник як гравець має прийняти рішення, чи 

піти на витрати Gk для отримання виграшу Fk. = Ck. Ситуацію з pk(pGGk) можна описати 

також експоненціальною функцією: 

   0/exp1 GGpGpp kGkGk  . (3) 

де G0 – витрати на реалізацію основного сценарію, який прийнято за точку підрахунку.  

Підставимо (3) у (2) і отримаємо КВР у вигляді виразу 

   kGkFkGk GpFpGGpQ  0/exp1 . (4) 

Максимум КОР знаходимо з виразу 

kk dGdQ / . (5) 

Розглянуті моделі процесів відносяться до найпростіших моделей і всі зводяться до 

експоненціальних залежностей. Це тому, що експоненціальна функція дуже поширена в 

природі, вона походить від другої чудової межі – числа e і має типову властивість – приріст 

розрахункової величини прямо пропорційний самій величині.  

Вибір оптимального сценарію за критерієм Qopt покажемо ще на більш простому, але 

важливому для практики випадку. Нехай pF  = pG = 1, що відповідає випадку намагання 

зловмисника будь що досягти своєї цілі і він має на те потенційні можливості. В нашому 

випадку це наявність вразливостей ІР і вони відомі й доступні зловмиснику. Будемо вважати, 

що базовий сценарій приводить до виграшу F0., достатньому для зловмисника, що далі 

спрощує задачу. Знайдемо, які мають бути витрати  для Gopt у порівнянні з випадком, коли 

F0. = Ck.. Умовою максимуму у цьому випадку стане вираз, який ми отримаємо після 

диференціювання виразу (5): 

   .01ln 000  GGFGG kk  (6) 

Далі розкладемо логарифм у ряд і утримаємо лише перший член, тоді отримаємо 

самий простий ординарний, максимально приблизний вираз: 

20FGopt  . (7) 

Тобто, при найбільш доцільному сценарії витрати повинні складати приблизно 

половину прогнозованого виграшу. Знайдемо критерій виправданого ризику (КВР). Для 

цього підставимо (7) у (4) і отримуємо: 

20FPQ optopt  . (8) 
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де  00 2exp1 GFpopt   – ймовірність досягнення виграшу F0 при оптимальному сценарії. «Це 

означає, зокрема, що якщо зловмисник планує заходи, пов’язані з розкриттям або 

компрементацією ІР, він повинен бути впевнений, що очікуваний виграш, як мінімум, у двоє 

буде перевищувати витрати, пов’язані з реалізацією найкращого сценарію [2]».   

Отримані результати не враховують реакції системи ІБ на дії зловмисника і він діє 

безкарно або розраховує на безкарність. Зі збільшенням тривалості дії зловмисника за k-им 

сценарієм τk зростає ймовірність pR – ймовірність реакції системи ІБ на дії зловмисника. На 

рис. 1а показані можливі дії: процедура 2 – ЗАХИСТ ІР, реалізація заходів захисту ІР; та 

процедура 1 – ВПЛИВ на зловмисника, його виявлення, блокування і притягнення до 

відповідальності.  

Дана робота буде мати продовження. 

Висновок. У даній роботі для визначення ризиків сформована модель сценаріїв 

системи інформаційної безпеки по типу «броня-снаряд» і використано математичний апарат 

теорії цінності у трактовці Маслова. Продовження роботи в цьому напрямі може підвищити 

адекватність оцінки ризику і зрілість-ефективність системи забезпечення кібербезпеки 

телекомунікаційних мереж загального користування. 
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МЕТОД ОЦІНКИ СТРУКТУРНОЇ ПРИХОВАНОСТІ ШУМОПОДІБНОГО 

ТАЙМЕРНОГО СИГНАЛУ  

 

Анотація. Розглядається можливість захисту передаваної інформації за рахунок 

комплексного підходу. Доведена доцільність застосування непозиційних таймерних сигналів 

для підвищення структурної прихованості. Для підвищення енергетичної прихованості 

запропоновано комбінований метод розширення спектра таймерних сигналів. Темою 

дослідження є розробка методу оцінки структурної прихованості шумоподібного 

таймерного сигналу. 
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Комплексний підхід до захисту передаваної інформації від несанкціонованого  

доступу [1,2] передбачає підвищення основних показників завадозахищеності – 

завадостійкості і прихованості (інформаційна, структурна, енергетична та інші). Як правило, 

структурну прихованість передавання можна реалізувати шляхом ускладнення форми 

цифрового сигналу, а також – більш складних методів модуляції (КАМ16, КАМ32, КАМ64 і 

т.д.). 

Потенційна структурна прихованість [3] визначається числом двійкових вимірювань 

(д.вим), які необхідно здійснити для розкриття структури сигналу. При цьому не потрібно 

знання алгоритмів обробки перехоплених сигнальних конструкцій на станції радіотехнічної 

розвідки і несанкціонованого доступу. Загальний вираз для потенційної прихованості має 

наступний вид: 

S = log2 A , (1) 

де А – ансамбль реалізацій, який визначається кількістю всіх можливих значень будь-яких 

параметрів сигналу.  

Такими параметрами можуть бути несуща частота, структура коду, час приходу 

сигналу і т. інше. В загальному випадку прихованість залежить від способу побудови 

конкретного виду сигналу. 

На рівні бінарного каналу використання позиційного кодування не забезпечує 

істотного збільшення структурної прихованості. Застосування таймерних сигналів [4] 

дозволяє за рахунок особливостей побудови таких сигнальних конструкцій збільшити 

число їх реалізацій на заданих інтервалах Найквиста. 

Подальше підвищення структурної прихованості засноване на поєднанні складних 

видів модуляції з таймерними сигнальними конструкціями (ТСК). В цьому випадку 

структурна прихованість визначається з урахуванням числа реалізацій таймерних сигналів 

AТСК і використовуваної системи модуляції АМОД: 

)(log модтск2модтск ААS  . (2) 

Розширення спектру ТСК за допомогою псевдовипадкових послідовностей (ПВП) [5] 

дозволяє вирішити не тільки завдання підвищення структурної прихованості, а також й 

енергетичної. В цьому випадку показник структурної прихованості шумоподібного сигналу 

розраховується за формулою: 

)(log пвпмодтск2шпс АААS  , (3) 

де BА 2пвп   - кількість можливих реалізацій ПВП залежно від бази сигналу B . 

На рис. 1 представлено залежності потенційної структурної прихованості 

шумоподібних сигналів від бази Â  для випадків розширення спектра: ПВП-РЦК та ПВП- 

ТСК. 

 
Рисунок 1 − Залежності структурної прихованості шумоподібних сигналів від бази В  
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З рис. 1 бачимо, що потенційна структурна прихованість шумоподібних сигналів 

ПВП-ТСК вище, ніж у сигналів ПВП-РЦК. 

Висновок. На основі запропонованої оцінки розрахунку потенційної структурної 

прихованості шумоподібного сигналу дає змогу виконати порівняльний аналіз ефективності 

застосування ТСК і РЦК в широкосмугових системах зв’язку.  

Проведений аналіз і розрахунок показали, що спільне використання ПВП і ТСК 

підвищує потенційну структурну прихованість шумоподібного сигналу (при 64Â  в 1,5 

більше разів) в порівнянні з ПВП-РЦК. 
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МЕТОД ГЕНЕРУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ГЕНЕРАТОРІВ ХАОСУ  

НА ОСНОВІ ХЕШ-ФУНКЦІЙ  

 

Анотація. Запропоновано метод генерування параметрів програмних генераторів 

динамічного хаосу, які застосовуються в криптографічних системах потокового 

шифрування. Досліджуються можливості хеш-функцій для формування початкових 

параметрів генератору хаосу за допомогою пароля користувача криптографічного 

системи. 

 

Явище динамічного хаосу [1] відкриє нові можливості по формуванню 

псевдовипадкових послідовностей (ПВП) для застосування їх в криптографічних системах. 

Передумовами для цього є такі характеристики динамічного хаосу, які, як правило, 
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пред'являються до ПВП: рух детермінованої динамічної системи при певних умовах має всі 

властивості шумового сигналу; наявність нелінійності і неперіодичності процесу. 

У роботах [1,2] показано, що характерною особливістю генераторів хаосу є те, що 

незначні зміни початкових параметрів процесу призводять до істотної зміни значень 

генеруючих коливань. Це дає можливість формувати різні траєкторії хаотичного процесу, на 

основі яких можна створювати практично необмежену кількість комбінацій ПВП заданої 

довжини. Однак, реальне впровадження динамічного хаосу для систем шифрування вимагає 

пошуку методів, за допомогою яких можна формувати початкові параметри генератора на 

основі введеного пароля. На жаль, у відомих дослідженнях [1,2] цьому питанню приділено 

недостатню увагу. Перспективність дослідження в даному напрямку, яке пов'язане з 

розробкою нових криптографічних систем на основі динамічного хаосу, визначає 

актуальність роботи. Метою даної роботи є розробка методів формування початкових 

параметрів програмних генераторів хаосу на основі введеного пароля і перетворень хеш-

функцій. 

Нехай для криптографічної системи потокового шифрування [2] використовується 

програмний генератор хаосу логістичного відображення [3], за допомогою якого необхідно 

сформувати кілька гама-послідовностей: 

 iii xaxx  11 , (1) 

де 9,3a  - керуючий параметр,  1...0ix  - початкове значення хаотичної послідовності. 

Також можна використовувати і інші генератори хаосу [3]. Метод формування початкових 

параметрів (ключів) для генератора хаосу засновано на перетворенні символів пароля за 

допомогою хеш-функції. Це дозволяє хешировать масив символів довільної довжини в бітові 

рядки встановленої довжини (хеш-код). 

Як приклад розглянемо пароль, що складається з наступних символів: 

^B69PvH*F7UcHv$3. У табл. 1 наведено результати хешування символів цього пароля за 

допомогою різних хеш-функцій. 

На прикладі функції SHA-512 розглянуто метод формування початкових параметрів 

для п'яти послідовностей генератора хаосу (1). Слід звернути увагу, що значення параметра 

a  впливає на якість генеруємої послідовності, тому межі його зміни є лімітованими. Для 

спрощення даної задачі, приймемо той факт, що значення керуючого параметра є 

константою, тобто a  = 3,9. 

 

Таблиця 1 – Результати хешування символів пароля ^B69PvH*F7UcHv$3 

CRC32 45b8fa89 

Haval 3347217c69a19aee3468e10da3a9d585 

SHA-1 8fe552437292690894e8f2a23a705413c3e72f24 

SHA-256 d8b4966f7267943e74c1a4e1697af81460f8a80448b29785b5cf9c12287c3bde 

SHA-384 6a28c21ba8eafe3532c950ff9f3e6894aaef016824991537f883794d80cc1342d63666bcffaa935cc
38414203488bd8e 

SHA-512 a66d3ea958ba9438956dae1bc6bfe74e624edb0c2034980694575e412f3ab1a4d981027e8ae79eb
55f65ffff39bd3e29b5469c73bded51833abd274848b916e3 

 

У табл. 2 представлені результати перетворення отриманого хеш-коду 

a66d3ea958ba943895 в початкові параметри генератора хаосу (1), алгоритм якого полягає в 

наступному: 

1) послідовність хеш-коду розбивається на сегменти чисел певної довжини, 

наприклад, три (рядок №1, табл. 2); 

2) в рядку № 2 – результати перетворення сегментів хеш-коду в десяткові числа; 
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3) в рядку № 3 – десяткові числа перетворюються в дійсні числа iy ; 

4) в рядку № 4 використовується операція перетворення за наступним алгоритмом: 

11 yx  ; 22 1 yx  ; 33 yx  ; 44 1 yx  ; 55 1 yx  ; 66 1 yx  . Дана операція необхідна для 

поліпшення статистичних властивостей формованої вибірки. 

В результаті перетворення будуть отримані наступні початкові параметри генератора 

хаосу: 11 2662,0x ; 661,02 x ; 27093 x ; 7766,04 x ; 2371,05 x ; 7803,06 x . 

 

Таблиця 2 – Перетворення хеш-коду в початкові параметри генератору хаосу. 

№ дії 1 2 3 4 5 6 

1 a66 d3e a95 8ba 943 895 

2 2662 3390 2709 2234 2371 2197 

3 0,2662 0,339 0,2709 0,2234 0,2371 0,2197 

4 0,2662 0,661 0,2709 0,7766 0,2371 0,7803 

 

Висновок. Запропонований метод формування початкових параметрів (ключів) 

генератора хаосу на основі символів пароля користувача дозволяє використовувати для 

цього різний набір хеш-функцій. Отриманий в результаті хешування хеш-код можна 

використовувати для перетворення його в потрібний діапазон чисел початкових параметрів 

використовуваного генератора хаосу. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЗАХИЩЕНОСТІ КОРИСТУВАЦЬКИХ ДАНИХ ВЕБ-СЕРВЕРІВ 

ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ГОМОМОРФНОГО ШИФРУВАННЯ 

 

Анотація. Розглядається можливість підвищення захищеності користувацьких 

даних при персоналізації контенту шляхом впровадження гомоморфного шифрування. 

Проведено аналіз загроз доступу до даних користувачів клієнт-серверного програмного 

забезпечення. Визначено основні недоліки гомоморфного шифрування та шляхи їх вирішення. 
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Гомоморфність шифрування [1-4] реалізується за допомогою певних математичних 

дій над закритим текстом з метою отримання зашифрованого результату, який відповідає 

результату операцій, виконаних над відкритим текстом. Наприклад, користувач може 

скласти два зашифрованих числа, відкритий зміст яких йому не відомо, а інший користувач 

має можливість розшифрувати зашифровану суму, тобто отримати розшифровану суму. 

Основною перевагою гомоморфного шифрування є те, що на його основі є можливість 

організувати різні групи послуг без надання відкритих відомостей про користувача. Існують 

частково і повністю гомоморфні криптосистеми. Частково гомоморфна криптосистема 

використовує всього одну з операцій - складання або множення. У повністю гомоморфній 

криптосистемі (ПГК) використовуються обидві операції. Темою роботи є визначення та 

вивчення основних проблем, які характерні для впровадження гомомофного шифрування для 

захисту даних користувачів веб-серверів. 

Слід зазначити, що в архітектурі клієнт-серверного додатка найпроблемнішим 

компонентом з точки зору захисту даних користувача є веб-сервер. Очевидно, що дані 

користувача можна надійно захистити від несанкціонованого доступу за допомогою 

перевіреної криптографічної системи як на стороні клієнта, так і передаванні їх по 

захищеному каналу до сервера. Однак слід зазначити, що веб-сервер є не тільки об'єктом для 

атак хакерів, але і суб'єктом недовіри користувачів до компанії, яка надає веб-сервіси. Як 

правило, веб-сервер складається з обчислювального блоку, який забезпечує управління 

зв'язком з клієнтськими пристроями користувачів і реалізує послуги зі зберігання даних про 

користувачів. 

Розглянемо веб-сервіс, який пропонує захист даних користувачів.. Зберігання даних у 

зашифрованому виді на сервері робить їх більш захищеними, проти вразливість зберігається, 

якщо власник серверу має ключ розшифрування [2,3]. Проте за допомогою гомоморфного 

шифрування цю проблему можливо вирішити, так як власнику та самому серверу не потрібні 

ключі розшифрування, оскільки сервер зможе обробляти лише зашифровані дані.  

На даний момент системи ПГК мають наступні недоліки [4]: 

 низька продуктивність; 

 необхідність резервувати великі обсяги пам’яті для зберігання шифр текстів ПГК; 

 недостатня завадостійкість шифротексів може призводити до спотворень у 

повідомленні та інші.  

Слід визначити, що через значність вищезазначених проблем системи ПГК існують 

лише як експериментальні прототипи, що призначені для досліджень. Проте перспективність 

впровадження ПГК потребує проведення  ретельних досліджень.  

Висновок. Реалізація гомоморфного шифрування відкриває нові перспективи по 

зменшенню загроз додатків веб-серверу. Вирішення існуючих проблем ПГК є основним 

завданням наукового дослідження.  
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ПОБУДОВА КРИПТОГРАФІЧНОЇ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ 

ЗАВАДОСТІЙКОГО КОДУ З ВИПАДКОВИМИ УТВОРЮЮЧИМИ ПОЛІНОМАМИ 

 

Анотація. Запропоновано побудову криптографічної системи на основі 

завадостійкого кодування з випадковими утворюючими поліномами. Доведено доцільність 

поєднання функцій завадостійкого кодування та шифрування в єдиний процес з метою 

зменшення часу на обробку передаваного повідомлення.  

 

Збільшення швидкодії шифрування великих обсягів інформації в реальному режимі 

часу й з мінімальною затримкою для користувачів можливо при об'єднанні процедури 

шифрування [1] й завадостійкого кодування в одне спільне завдання. У теорії криптосистем з 

відкритим ключем відомі два основні типи систем, які реалізовані на лінійних кодах: система 

МакЕліса (McЕlice) [2] і система Нідеррайтера.  

Для криптосистеми МакЕліс були визначені мінімальні значення  

n=1024, t=50 і k=524 [2], при яких гарантується адекватна криптостійкість шифру й 

забезпечується швидкодія на два-три порядки вище, чим у криптосистеми з відкритим 

ключем RSA. Однак головним недоліком криптосистеми МакЕліс є збільшення довжини 

шифрованого тексту майже у два рази, у порівнянні з вихідним інформаційним кодовим 

блоком, тобто надлишковість шифрування становить 100%. З цієї причини актуальним є 

пошук методів шифрування на основі завадостійкого кодування, при яких забезпечується 

зменшення надлишковості перевірочних елементів. Метою роботи є розробка 

криптографічної системи на основі завадостійкого кодування з випадковими утворюючими 

поліномами. 

Слід відзначити, що на практиці ці два види перетворення – шифрування та 

завадостійке кодування частково доповнюють одне одного, і їх комплексне використання 

допомагає ефективно вирішувати задачі захисту передаваного повідомлення від випадкових 

завад в каналі та несанкціонованого доступу.  

Як правило, для реалізації завадостійкого кодування на основі циклічних кодів 

застосовується певний утворюючий поліном, старша ступінь якого визначає кількість 

перевірочних елементів r  інформаційної частини комбінації k . Такий спосіб кодування 

забезпечує певну мінімальну кодову відстань 0d , за допомогою якої визначається 

коригувальна здатність, тобто спроможність виправляти та виявляти помилки.  

В запропонованому методі шифрування на основі завадостійкого кодування 

використовується псевдовипадкова комбінація в якості утворюючого поліному. Нехай кожна 

інформаційна комбінація G(x), що представлена в поліноміальній формі, помножується на 

псевдовипадкову комбінацію S(х), що формується генератором псевдовипадкових 

комбінацій:  

   xSxGxF )( . (1) 
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При формуванні  xS  задається розрядність випадкової комбінації r , проте показник 

ступеня поліному може змінюватися в межах від одиниці до r . Кількість елементів після 

шифрування у випадку необхідності доповнюється нулями до n  біт. При цьому 

забезпечується перетворення кожної інформаційної комбінації G(x) у псевдовипадкову 

комбінацію )(xF  в межах простору n2 . Вочевидь, що криптостійкість буде залежати від 

значень r  і n  та періоду використаного генератора псевдовипадкових комбінацій. Для 

підвищення криптостійкості шифрування в роботі запропоновано застосування генератору 

хаосу. 

Для розшифрування прийнятої з каналу комбінації )(xH  , яка може відрізнятися від 

)(xH  з причини спотворення в каналі, виконується наступне:  

 
 xS

xF
xG


)( . (2) 

За умови, що залишок   0xR  помилка буде невиявленою. Як бачимо, цей метод 

дозволяє лише виявити помилку. Вочевидь, що передавач повинен працювати синхронно з 

приймачем та мати аналогічні генератори стохастичних перетворень.  

Висновок. Запропонований метод шифрування на основі завадостійкого кодування 

дозволяє мінімізувати час обробки кодових блоків за рахунок об’єднання процесів кодування 

та шифрування інформації. Криптостійкість даного методу залежить від довжини комбінацій 

n  та кількості надлишкових елементів r .  
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РОЗРОБКА СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ДОСТУПОМ НА ОСНОВІ 

ПЛАТФОРМИ ARDUINO 

 

Анотація. Розглядається можливість розробки системи керування доступом 

підприємства на основі платформи ARDUINO. Обґрунтована доцільність застосування 

платформи ARDUINO в якості елементної бази для розробки системи керування доступом  
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Важливою складовою, що лежить в основі інформаційної безпеки – це керування 

доступом до ресурсів, їх захист від несанкціонованого доступу, зміни і розголошення. 

Керування доступом може здійснюватися на технічному (логічному), фізичному або 

організаційному рівні.  

Проектування системи керування доступом на основі платформи Arduino має суттєві 

переваги. Наприклад, функціональні вузли керування на основі сімейства мікроконтролерів 

Arduino являє собою гнучку і функціональну платформу для розробки різних додатків, має 

можливості для забезпечення взаємодії з периферійними пристроями. Arduino включає до 

свого складу лінійку електронних програмованих функціональних блоків (плат), які для 

завдання взаємодії підключаються до ПЕОМ по USB, а також мають пристрої введення-

виведення для підключення різних периферійних пристроїв: світлодіодів, зчитувачів RFID 

міток, ідентифікаторів на основі iButton, біометричних автентифікаторів, зчитувачів QR та 

штрих кодів, датчиків руху, електронних замків, реле та інших. 

Оцінка якісних показників проекту системи керування доступом, створеної на основі 

платформи Arduinо, є комплексним завданням. Очевидно, що створювана система керування 

доступом повинна забезпечувати зниження ресурсуємності самого процесу розробки та 

економічність. 

Під ресурсуємністю слід розуміти деяку сукупність ресурсів, необхідних для 

досягнення мети розробки системи керування доступом. Розрізняють такі ресурси: 

програмно-апаратні, енергоспоживання, трудомісткість, вартісні та інші. 

Слід також розрізняти економічну складову розробки, по якій слід розуміти 

досягнення поставленої мети при мінімальних вартісних витратах і заданих якісних 

показниках. 

Висновок. Розглянуто різні складові платформи Arduino, що доводять ефективність 

застосування відповідного апаратного та програмного забезпечення. Обґрунтовано 

зменшення  витрат на розробку системи керування доступом.  
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ТАЙМЕРНИХ СИГНАЛІВ В 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ 

 

Анотація. Проведено аналіз ефективності застосування таймерних сигнальних 

конструкцій в системах передавання з вирішальним зворотнім зв’язком. Доведено, що 

застосування таймерних сигналів збільшує відносну швидкість передавання за рахунок 

зменшення надлишковості повторень пакетів, в яких були виявлені помилки. На відміну від 

розрядно-цифрового кодування при застосуванні таймерних сигналів не потрібні додаткові 

перевірочні елементи для реалізації завадостійкого кодування.  

 

Існуючі методи підвищення ефективності систем передачі інформації орієнтовані в 

основному на використання завадостійких позиційних кодів [1,4]. Слід відзначити, що 

більшість досліджень по синтезу оптимальних сигнальних конструкцій орієнтовані на 

гаусові канали без пам'яті. Наявність міжсимвольної інтерференції і нестаціонарність 

канальних завад призводить до групування помилок, що істотно знижує ефективність 
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використання пропускної здатності каналу [2]. Темою роботи є дослідження ефективності 

застосування ТСК в системах із вирішальним зворотним зв’язком. 

У 80-роках минулого сторіччя в роботах [2,3] Захарченка М.В., Кірєєва І.А.,  

Дельгадо Е.В. було запропоновано короткі універсальні таймерні сигнальні конструкції 

(ТСК). Застосування таких сигналів надало можливість в середньому збільшити швидкість 

передавання майже вдвічі по нестаціонарних каналах за рахунок укрупнення словника 

каналу. Таке укрупнення досягається шляхом формування спеціальної структури сигналу [2], 

яка дозволяє на заданому часовому інтервалі реалізувати більше дозволених кодових 

конструкцій ніж для розрядно-цифрових кодів (РЦК). Інформація при передаванні 

закладається у декількох часових інтервалах між значущими моментами модуляції (ЗММ) та 

їх взаємному положенні. Величина часового інтервалу вибирається не менше ніж тривалість 

елемента Найквіста для мінімізації потужності міжсимвольних завад і може знаходитись у 

точках некратних 0t . Це дозволяє сформувати сигнальні конструкції з енергетичною 

відстанню меншою за енергію елемента Найквіста і збільшити їх кількість у порівнянні з 

РЦК. На відміну від РЦК [4] при реалізації завадостійкого кодування на основі таймерних 

сигналів не потрібно застосування додаткових перевірочних елементів. Це забезпечує 

зменшення втрат на кодування, а велику кількість реалізацій трансформувати в якість 

передавання. В дослідженні розглянута модель Гільберта з двома станами каналу «добрим» і 

«поганим». Характерно, що в системі передавання з РЦК при виборі параметрів 

завадостійкого коду необхідно враховувати статистичні особливості розподілу помилок 

найгіршого стану каналу. Це означає, що надлишковість РЦК буде неоптимальною для 

«доброго» стану каналу. Результати досліджень застосування ТСК у реальних каналах в 

системах ПД з ВЗЗ дає змогу підвищити ефективну швидкість в 2,7 рази при залишковій 

ймовірності помилки на два порядки менше, ніж при РЦК. 

 

Список літератури 

 

1. Советов Б.Я. Построение адаптивных систем передачи информации для 

автоматизированного управления / Б.Я. Советов, В.М. Стах // – Л.: Энергоиздат,  

1982. – 120 с.  

2. Захарченко В.М. Синтез багатопозиційних часових кодів / Захарченко В.М. – К.: 

Техніка, 1999. – 281 с. 

3. Захарченко Н.В. Передача данных: Учебн. Пособие. / Н.В. Захарченко, Б.С. 

Владишевский // – Л. : ЛЭИС, 1983. – 64 с. 

4. Блейхут Р. Теория и практика кодов, контролирующих ошибки / Блейхут Р. – М.: 

Мир, 1986. – 576 с. 

 

Пасатецький О.С., 

студент магістратури, 

ОНАЗ ім. О.С. Попова 

pasatietskii@ukr.net 

 

АНАЛІЗ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ПУЛЬТА ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ ОХОРОНИ 

 

Анотація: у роботі розлянуто аспект важливості забезпечення захисту інформації 

при її надходженні до центру обробки – пульту централізованого стеження. Висунуто 

припущення щодо доцільності створення моделі загроз для інформаційної системи – 

основного компонента організації. На основі моделі загроз запропонована модифікація 

системи обробки інформації. 
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Вступ: Якість життя людини залежить від безлічі факторів, у тому числі від рівня 

стресу. Навколишнє середовище, хвороби, економічна, політична ситуація, взаємовідносини 

з іншими людьми і т.д. Переживає людина і зокрема про своє майно, тому як в ситуація в 

нашій країні така, що кількість тих, хто готовий ризикнути своєю свободою, здоров'ям і 

життям заради примарної можливості легко збагатитися за чужий рахунок невблаганно 

висока[1].  

Тобто, охорона приватної власності в нинішній час гостро необхідна в силу 

сформованої в країні нестабільної ситуації. Тому є вагома причина застрахувати себе від 

подібних посягань. 

Сприяє цьому те що повсемісна цифровізация і здешевлення виробництва 

електронних компонентів дозволили істотно підвищити доступність електронних засобів 

охорони. Так, якщо 15 років тому найняти охоронну компанію для захисту приватної 

власності могли собі дозволити лише підприємства і більш заможні особи, то зараз це 

доступно практично кожному.[2] 

Основна частина: Обраним напрямком дослідження став пошук способа підвищення 

загальної інформаційної безпеки об'єкта інформаційної діяльності, зокрема пульту 

централізованого спостереження(ПЦС) 

Головне завдання ПЦС – отримувати і реагувати на події. У процесі важливо, щоб 

інформація не була спотворена, змінена або знищена, тому потрібна система захисту 

інформації. 

Система захисту інформації пульту має такі цілі, як:  

 Запобігання витоку, крадіжці, втраті, спотворенню, фальсифікації інформації;  

 Запобігання несанкціонованим діям з знищення, модифікації, спотворення, 

копіювання, блокування інформації;  

 Запобігання іншим формам незаконного втручання інформаційних ресурсів 

інформаційними системами. 

Крім того, система інформаційної безпеки спрямована на забезпечення стабільного 

функціонування об'єкта: запобігання загроз його безпеці, захист законних інтересів власника 

інформації від протиправних посягань, у тому числі злочинних дій у сфері кримінального 

кодексу. Необхідною умовою ефективної реалізації вищезазначених цілей є незамінний 

контроль якості наданих послуг та гарантія безпеки майнових прав та інтересів клієнтів. У 

зв'язку з цим система інформаційної безпеки повинна базуватися на наступних принципах: 

- Прогнозування та своєчасне виявлення загроз безпеці інформаційних ресурсів, 

причин та умов, що сприяють фінансовій, матеріальній та моральній шкоді, зриву її 

нормального функціонування та розвитку; 

- Створення функціонуючого середовища з найменшою ймовірністю реалізації загроз 

безпеці інформаційних ресурсів та нанесення різних видів збитків;  

- Створення механізму та умов для швидкого реагування на загрози інформаційній 

безпеці та негативні тенденції функціонування, ефективного стримування посягання на 

ресурси за допомогою правових, організаційних та технічних заходів та інструментів 

безпеки;  

- Створення умов для максимально можливої репарації та локалізації шкоди, 

заподіяної неправомірними діями фізичних та юридичних осіб і, тим самим, зменшення 

можливого негативного впливу наслідків порушень інформаційної безпеки. 

 Звичайно, при впровадженні системи, (у нашому випадку аналіз) не можна 

передбачити все, тому поки що неможливо створення абсолютно безпечних систем. Система 

уразлива у багатьох відношеннях, але використовуються лише деякі з уразливостей, тому що 

атакуючому недостає сприятливих можливостей, або тому що результат не виправдовує 

зусилля й є ризик виявлення[3]. Для того, щоб зрозуміти, які загрози становлять найбільшу 

загрозу, було б доцільно створити модель загроз - опис існуючих загроз, наскільки вони 

реалістичні, які шанси на їх реалізацію, і які можливі наслідки реалізації цих загроз. 
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Поняття загрози інформації є основним в теорії і практиці ЗІ. Аналіз загроз є 

початковим і одним з основних етапів при розробці СЗІ і проводиться на основі моделі 

загроз. Він має виявити можливі загрози інформації, а також показати, з якого боку і в якій 

точці системи слід чекати атаки. 

Під загрозами слід розуміти шляхи реалізації дій, що вважаються небезпечними. 

Наприклад, загроза знімання інформації і перехоплення випромінювання з дисплею може 

привести до втрати таємності або конфіденційності, загроза пожежі може привести до 

порушення цілісності та доступності інформації, загроза розриву каналу передачі інформації 

може реалізувати втрату доступності. 

 

 
Рисунок 1 - Найвірогідніші загрози безпеці розглядаємого підприємства 

 

Виходячи з вищеприведеним рисунком можна зробити висновок що основними 

загрозами для ПЦС є навмисні дії ззовні контрольованої зони. Можливо із залученням 

каналів зв'язку інформаційної системи. Також в разі якщо шкідливий агент вже проник в 

систему він може використовувати неідеальність внутрішньої архітектури довірених програм 

для досягнення своїх цілей. Можливі варіанти протидії подібним загрозам: 

Для захисту каналів зв'язку можна застосовувати шифрування. Вибір методу 

шифрування залежить від якості ліній зв'язку та їх пропускної здатності. Можливе 

використання VPN тунелів, як через загаьлнодоступні мережі, так і побудова власних 

захищених мереж, але варто враховувати, що в другому випадку це буде супроводжено 

значними фінансовими витратами. 

Другий момент стосується внутрішньої захисту мережі, тому що на відміну від 

зовнішнього кордону, який, як правило, захищеий істотно, внутрішню часто залишають без 

належної уваги. 

Проведений у роботі аналіз дозволив зробити висновок, що з метою підвищення 

загального рівня мережевої безпеки було б доцільно запровадити систему виявлення 

вторгнень (IPS), яка б аналізувала трафік на предмет загрози вторгнення або аномалій в 

мережевому середовищі. Це дозволить поліпшити безпеку ПЦС на рівні корпоративної 

мережі. 

Висновки: Запропонована система виявлення вторгнення (IPS) забезпечить 

корпоративній мережі ряд переваг: фільтрація URL-адрес, захист за допомогою хмарної 

пісочниці та шкідливих програм, а також інтеграція з безпекою кінцевої точки, аналіз 

мережевого трафіку, веб-шлюз, безпека електронної пошти та контроль доступу до мережі. 
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АНАЛІЗ ВРАЗЛИВОСТЕЙ ТА ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ КРИПТОВАЛЮТ 

 

Анотація. В даній роботі представлені засоби захисту криптовалют та проведений 

аналіз їх вразливостей. 

 

Вступ. Завдяки розвитку IT-технологій, з кожним роком криптовалюта набуває все 

більшого розповсюдження у всіх галузях. Люди навчилися заробляти реальні кошти за 

допомогою торгівлі на спеціалізованих біржах, майнінгу (видобутку) криптовалюти за 

допомогою власної крипто-ферми або хмарових ресурсів, та продовжують вдосконалювати 

свої навички та примножувати капітал. У зв’язку із вищенаведеним, з’явився величезний 

попит шахраїв з метою збагатитись за рахунок «крадіжки» цифрових монет, зламу приватних 

криптогаманців та розкрадання енергетичних ресурсів шляхом добування безкоштовної 

електроенергії для більшого «профіту» своїх криптоферм.  

Актуальність проблем захисту криптовалюти та аналізу їх вразливостей зараз набули 

величезного загострення, бо з кожним днем капіталізація головної криптовалюти, Біткоїна, 

зростає у геометричній прогресії. У переважній більшості випадків, зловмисники, котрі 

викрадають криптоактиви, не знаходять та люди втрачають свої гроші назавжди. Через 

значну активність «криптошахраїв», люди почали аналізувати способи спричинення збитку 

їх криптобізнесу та будувати і використовувати різноманітні системи захисту своїх ресурсів, 

таких як: «холодні» гаманці, шифрування закритих ключів від криптогаманців, 

використовування двофакторної аутентифікації для підвищення стійкості власних 

криптосховищ та безліч іншого.     

Мета та встановлення задачі. В даній роботі пріорітетною метою є детальний аналіз 

вразливостей та засобів захисту криптовалют від зловмисників, адже захист криптосфери 

займає значну частку у сфері інформаційної безпеки. Основною задачею даної роботи є 

виявлення найбільш вразливих аспектів у захисті криптовалюти  та аналіз найбільш дієвих 

способів задля максимального зменшення збитку через діяльність криптошахраїв.  

Процес аналізу вразливостей та засобів захисту криптовалют. Атаки у 

криптосфері слід розділити за наступними критеріями: прихований майнінг; атаки на 

криптогаманці; атаки на блокчейн та соціальна інженерія.  

Прихований майнінг привертає увагу шахраїв через відносно простий метод 

виконання даного злочину: наприклад, достатньо лише змусити користувача смартфону, 

https://www.numbeo.com/crime/rankings_by_country.jsp?title=2020-mid&region=150
https://ohrana.ua/komplekti-signalizacij/
mailto:edpryhodko98@gmail.com
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лептопу чи планшету під’єднатися до заздалегідь «хакнутої» мережі Wi-Fi – основну роботу 

виконає ПО зловмисника. Даний спосіб майже не примітний, адже прихований майнер 

складно виявити не кваліфікованому у криптосфері та сфері інформаційної безпеки 

користувачу – робота пристрою лише не суттєво уповільнюється, та помітити зміни майже 

неможливо. Проте користувач даного девайсу несе реальні збитки: надзвичайна 

енерговитратність, що призведе до втрачання енергомісткості акумулятора та стрімкого 

виходу з ладу компонентів пристрою, накопичення вірусного ПО та, безпосередньо, 

втрачання коштів, здобутих за допомогою майнінгу криптовалюти, котрі користувач девайсу 

міг би заробити для себе, а не для шахрая.  

Найбільш ефективним та мінімізуючим втрати способом є уникнення публічних (не 

захищених) Wi-Fi мереж та мереж, котрі не визивають довіри користувача. Проводити всі 

криптооперації слід на захищеному пристрої у захищеній мережі, де отримання доступу 

зловмисників до персональних даних користувача є найбільш складним та енерговитратним.  

Атаки зловмисників на криптогаманці слід розділити за наступними типами: додатки 

з App Store та Google Play, Slack-боти, трейдинг-додатки, аутентифікація за допомогою SMS, 

публічні Wi-Fi мережі, сайти-клони та фішинг.  

За допомогою додатків з Google Play і App Store. Жертвами зловмисників частіше за 

все стають власники Android-пристроїв, котрі нехтують подвійною аутентифікацією. 

Найчастіше в Google Play виявляються хакерські програми від імені криптовалютних 

ресурсів. Запускаючи такий додаток, користувачі вводять приватні відомості про себе, щоб 

отримати доступ до свого облікового запису – цим і користуються шахраї. Найчастіше 

метою наживи для даних атак стають трейдери. У користувачів iOS є свої складності – вони 

частіше за все завантажують додатки з прихованими майнерами.  

Основними рекомендаціями щодо захисту є: не зловживати встановленням мобільних 

додатків без особливої необхідності; обов’язкове використання подвійної аутентифікацію 

для переважної більшості додатків на пристрої; обов'язкова перевірка посилання на додаток 

на офіційному сайті проекту.  

Slack-боти. Найчастіше зловмисники створюють бота, який надсилає повідомлення 

про проблеми з їх криптовалютою. Основна мета – змусити людину перейти за вказаним 

посиланням і ввести там свій приватний ключ, який негайно буде захоплений. Беручи до 

уваги те, що спільнота реагує на дані ситуації досить-таки жваво, більш захищені вірусні 

боти з'являються досить швидко. Так що зловмисники ще встигнуть заробити кошти за 

допомогою даного спорядження, перш ніж зникнути. 

Основними рекомендаціями щодо захисту є: повідомляти про Slack-ботів технічній 

підтримці з метою їх блокування; ігнорувати підозрілих ботів; захищати Slack-канал за 

допомогою сервісу Google Safe Browsing, ПО Avira або ботів Metacert або Webroot. 

Додатки для криптотрейдингу. Інтернет-браузери пропонують розширення для 

налагодження призначеного для користувача інтерфейсу з метою більш зрозумілої роботи з 

біржами і гаманцями. І справа навіть не в тому, що ці надбудови можуть «спостерігати» за 

усім, що ви друкуєте при підключенні до мережі, але і в тому, що дані розширення написані 

за допомогою мови програмування JavaScript, що безперечно робить їх надзвичайно 

вразливими для шахрайських атак. 

Основними рекомендаціями щодо захисту є: використовувати окремий веб-браузер 

для операцій з криптовалютами; обирати «режим інкогніто»; не завантажувати будь-які 

крипто-додатки; мати окремий пристрій (ПК або смартфон) виключно для крипто-трейдингу; 

завантажити антивірус та встановити мережевий захист. 

Аутентифікація за допомогою SMS. Користувачі надають перевагу аутентифікації за 

допомогою смартфону за звичкою і в силу того, що пристрій завжди «у кишені». Однак 

компанія, що спеціалізується на кібербезпеці, Positive Technologies продемонструвала в 

своєму дослідженні легкість перехоплення SMS з підтвердженням пароля, яке пересилається 

за протоколом Signaling System 7 (SS7) – він використовується майже по всьому світі. Для 

наочності фахівці використовували власний інструмент, що виявляє слабкі місця в мережі 
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для зламу текстових повідомлень від облікових записів біржі Coinbase. Користувачів біржі 

здивувало, наскільки швидко це вдалося зробити, і на Coinbase посипалися звинувачення у 

незахищеності, але проблема прихована у самій мережі, запевняють в Positive Technologies. 

Отже, подвійна аутентифікація, здійснена за допомогою SMS, являє собою далеко не такою 

ефективною для захисту доступу до системи, як багато хто вважав. 

Основними рекомендаціями щодо захисту є: вимкнути переадресацію дзвінків для 

позбавлення зловмисникам можливості доступу до даних; надавати перевагу не стандартної 

подвійної аутентифікації за допомогою SMS, а спеціальним софтом для аутентифікації - 

останні, як правило, мають вбудований захист. 

Публічна Wi-Fi мережа. Публічна незахищена мережа несе у собі загрозу. У жовтні 

2018 року в протоколі Wi-Fi Protected Access була виявлена наступна уразливість. Після 

виконання атаки KRACK, девайс користувача перепідключався до тієї ж мережі, але під 

контролем шахраїв. Вся інформація, яка завантажується або відправляється через дану 

мережу, виявилась у відкритому доступі для хакерів – в тому числі закриті ключі від 

криптогаманців.  

Основними рекомендаціями щодо захисту є: не використовувати публічну для 

криптовалютних операцій; своєчасно оновлювати ПЗ маршрутизатора. 

Сайти-клони і фішинг. По-перше, шахраї створюють ідентичні копії сайтів на домені, 

що відрізняється від дійсного одним знаком. Мета полягає в тому, аби змусити користувача 

перейти на сайт-клон і ввести конфіденційні дані. По-друге, вони відправляють електронного 

листа, котрий  дублює аналогічні листи офіційного проекту, але за звичайними мессенджами 

приховуються ті ж самі сайти-клони. 

Основними рекомендаціями щодо захисту є: не взаємодіяти з криптовалютними 

сайтами, діючими без захищеного протоколу HTTPS; використовуючи браузер Chrome, 

встановіть розширення Cryptonite. 

Висновок. На сьогоднішній день тема Біткоїна, блокчейну та криптогаманців набула 

небаченої раніше популярності не тільки серед серйозних компаній та фінансових установ, а 

й серед звичайних пересічних людей. Інтерес зловмисників, котрі хочуть збагатитися за 

рахунок необачності або не достатнього розуміння усієї криптосфери користувачів, зростає у 

геометричній прогресії, адже за короткий час отримати значний кошт, котрий не можна 

«прощупати» наживо і за який відсутнє, як таке, конкретне покарання, передбачено законом 

тієї чи іншої країни, не може не приваблювати.  

Зважаючи на вищенаведене, слід ретельно та періодично аналізувати вразливості та 

засоби захисту криптовалюти для мінімізування матеріальних втрат користувачів та 

забезпечення максимально можливого захисту власних активів від шахраїв та зловмисників, 

котрі з кожним днем вдосконалюють алгоритми розкрадання криптовалюти.  
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АНАЛІЗ СИСТЕМ ВИЯВЛЕННЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ НЕСАНКЦІОНОВАНОГО 

ДОСТУПУ ДО МЕРЕЖІ 

 

Анотація. В даній роботі розглядаються і аналізуються системи виявлення та 

запобігання вторгнень від несанкціонованого доступу за архітектурою та принципом 

роботи. Особливу увагу приділено програмним рішенням IDPS, а саме Snort та Suricata. 

 

Вступ. На сьогоднішній день стрімкий розвиток інформаційних технологій і мережі 

інтернет є невід’ємною частиною розвитку сучасного суспільства. Але, з цим зростає й 

кількість проблем, пов’язаних з інформаційною безпекою, а саме з її якісним забезпеченням 

та способами реалізації. 

Однією з основних проблем, яка наражає на небезпеку користувачів комп’ютерної 

мережі, являється несанкціонований доступ – доступ до конфіденційної інформації зі 

сторони осіб, які не мають дозволу на збереження, перегляд, запис та зміну даної інформації. 

Це призводить до негативних наслідків роботи користувачів. Якщо, розглядати дану 

проблему з боку підприємств, то це може спричинити великі матеріальні та репутаційні 

збитки. 

Цілі та завдання. В даній роботі основною метою є проведення аналізу систем 

виявлення та запобігання вторгнень. Для цього необхідно попередньо ознайомитися з їх 

класифікацією та архітектурою, визначити та з’ясувати показники захищеності від 

несанкціонованого доступу. Ознайомитися з ринком сучасних програмних та апаратних 

рішень та дослідити їх. 

Процес дослідження і методи. Сучасним рішенням проблеми несанкціонованого 

доступу є впровадження до комп’ютерної мережі систем виявлення та запобігання 

вторгнень. Існує багато апаратних та програмних рішень, які можуть задовольнити примхи 

будь-якого користувача мережі. Для того, щоб правильно обрати оптимальну систему 

виявлення та запобігання вторгнень, необхідно провести аналіз її архітектури, принципу 

роботи, також проаналізувати  ринок сучасних IDPS систем на основі даних які знаходяться 

у відкритому доступі[3].  

Для проведення дослідження та аналізу систем виявлення та запобігання вторгнень 

буде розроблено та використано віртуальний стенд на основі програми Oracle VM Virtualbox 

– програмний продукт віртуалізації для операційних систем Microsoft Windows, Linux, 

FreeBSD та інші. Для реалізації віртуального середовища в даній програмі за основу буде 

взята концепція імітації роутера за допомоги комп’ютера. Схема мережі буде складатися з 

роутера та клієнтського комп’ютера на базі Ubuntu 18.10 та комп’ютера зловмисника на базі 

Kali Linux. Основною ідеєю проведення даного лабораторного дослідження є аналіз та 

порівняння двох програмних рішень IDPS систем – Suricata[1] та Snort[2]. Необхідно буде 

https://www.investopedia.com/terms/b/blockchain.asp
https://prostocoin.com/blog/blockchain-guide
https://uacrypto.top/blog/blockchain-guide
https://www.bitbetnews.com/bitkoin/bitcoin-btc-obzor-2019.html
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встановити дані системи виявлення та запобігання вторгнень на клієнтські машини та з 

комп’ютера зловмисника та симулювати «атаку» за допомоги процесу пінгування. Після 

проведення даних маніпуляцій буде виконано аналіз та порівняння даних IDPS систем. 

Висновок. У даній роботі ми проаналізували апаратні та програмні системи 

виявлення та запобігання вторгнень. Аналізуючи архітектуру та принцип роботи не можна 

чітко сказати що буде найкращим варіантом для захисту більшості корпоративних мереж. 

Апаратні та деякі платні програмні системи простіші в налаштуванні та впровадженні, і 

компанії які їх випускають додають повноцінний технічний супровід до свого продукту, в 

той час як open-source системи вимагають більший рівень кваліфікації від співробітників при 

встановленні та конфігурації системи, але вони є дуже гнучкими в налаштуванні. Ринок IDPS 

систем є дуже розвиненим, тому кожна компанія має змогу знайти оптимальний для себе 

варіант за багатьма факторами, від цінової політики до кількості функціоналу. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ БЕЗПЕКИ КОРПОРАТИВНИХ 

МЕРЕЖ 

 

Анотація. В роботі розглядаються і досліджуються системи управління серверною і 

програмною конфігурацією для автоматичної реалізації вимог інформаційної безпеки в 

корпоративних мережах. 

 

Вступ. З зростом впровадження інформаційних технологій і сервісів з надання 

різноманітних цифрових послуг, а також для оптимізації витрат бізнесу, зростає і потреба в 

обчислювальній потужності інформаційної інфраструктури. В наші дні стоїть питання про 

можливість автоматизації управління інформаційною інфраструктурою - серверами, 

сервісами запущеними на цих серверах і мережевим обладнанням. Для реалізації програмних 

механізмів інформаційної безпеки, також, потрібно приділяти увагу автоматизації. 

Автоматизація в області інформаційної безпеки дозволяє швидше усувати інциденти, 

максимально виключити людський фактор і зменшити витрати на підтримку прийнятного 

рівня інформаційної безпеки. Більшість дій для налаштування механізмів є шаблонними і 

вимагають людського втручання. Використовуючи системи автоматизації можна добитися 

розгортання сервісу, що відповідає вимогам інформаційної безпеки, за допомогою однієї 

команди (скрипта), замість витрати часу на ручне конфігурування. 

Цілі і постановка завдань. В роботі основною метою є дослідження систем 

автоматизації мережевої і серверної інфраструктури в рамках інформаційної безпеки. 

Дослідити можливості систем автоматизації для вирішення завдань пов'язаних з 

інформаційною безпекою. Порівняти існуюче на ринку сучасне програмне забезпечення для 

автоматизації. Дослідити застосування систем автоматизації інформаційної безпеки для 

хмарної і фізичної інфраструктури. 

Процес дослідження і методи. В роботі використовується підхід IaC (Infrastructure as 

Code). Iac - це підхід для управління і опису серверної інфраструктури, який виключає 

https://suricata-ids.org/
https://snort.org/
https://www.g2.com/categories/intrusion-detection-and-prevention-systems-idps
https://www.g2.com/categories/intrusion-detection-and-prevention-systems-idps
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потребу ручного внесення змін до конфігураційні файли серверів або мережевого 

обладнання.[1] При використанні даного підходу кожен хост в мережі представляється у 

вигляді об'єкта з певними властивостями і набором методів застосовуваних для конфігурації. 

Підхід спрямований на масштабування інфраструктури за короткий термін часу.[2][3] Це 

також означає, що зростає потреба реалізації механізмів інформаційної безпеки. 

Для дослідження було обрано такі системи автоматизації: Ansible, Chef, Puppet, 

Terraform. Можливості систем були досліджені для різних видів інфраструктури, таких як 

хмарна - провайдер надає потужності для віртуальних машин і обслуговує обладнання 

самостійно; фізична за умови, що сервера територіально знаходяться в одному місці; фізична 

за умови, що сервера знаходять віддалених ділянках друг від друга; змішані - використання і 

хмарних, і фізичних машин. Шляхом дослідження було з'ясовано, що для хмарної 

віртуальної інфраструктури та фізичної серверної, розташованої в одній локації 

оптимальним методом автоматизації механізмів безпеки буде Push. Push - режим 

автоматизації при якому керуючий сервер надсилає зміни (налаштування) конфігурації. Для 

успішного реалізації Push віртуальні машини повинні бути постійно доступні. Тобто 

конфігурація застосовується один раз після застосування команд (скриптів). Для інших типів 

інфраструктури більш оптимальним є режим Pull. Pull - режим при якому хост в певний 

період часу звертається до керуючого сервера за оновленнями конфігурації. Це обумовлено 

тим, що в розподілених мережах можуть бути проміжки часу, коли відсутня мережеве 

з'єднання. При процесі конфігурації мережевого обладнання залишається тільки один режим 

Push, тому що в більшості випадків мережеві пристрої не мають функцій (можливості) 

самостійного звернення для оновлення конфігурації. 

 

Таблиця 1 - Режими систем автоматизації. 

Назва Мова розробки програми Режим 

Ansible Python Push 

Chef Ruby/Erlang Pull 

Puppet Ruby Pull 

Terraform GO Push 
 

Висновок. Використання систем автоматизації дозволяє прискорити виконання 

шаблонних дій конфігурації інформаційної безпеки в корпоративних мережах, виключити 

ручне конфігурування віртуальних машин і мережевого обладнання. Поліпшити показники 

цілісності і доступності виключивши людський фактор при конфігуруванні. Дозволяє 

збільшити швидкість усунення інцидентів інформаційної безпеки, особливо, для груп 

серверів з великою кількістю віртуальних машин. Дозволить зменшити down-time, що 

безпосередньо впливає на доступність. Також, дає можливість централізованого управління 

інфраструктурою, що дозволить спростити управління системою для SOC (Security Operation 

Center) інженерів. 
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АНАЛІЗ ТИПОВИХ АТАК НА КВАНТОВІ ПРОТОКОЛИ РОЗПОДІЛЕННЯ КЛЮЧІВ 

 

Анотація. В даній роботі розглянуті можливі варіанти застосування квантової 

криптографії як системи, що забезпечує конфіденційний обмін цифрової інформації. 

Проаналізовано механізм квантового розподілу ключів і досліджено кілька протоколів. 

Розглянуто вразливість протоколу та можливі атаки зловмисника на основі розробленої 

математичної моделі. 

 

Всі наявні алгоритми шифрування з відкритим ключем, наприклад RSA, використовують 

загальновідомий ключ, володар якого може розшифрувати вміст повідомлення, вони базуються 

на складності завдання розкладання числа на прості множники і дискретного логарифмування. 

Дані алгоритми стають дуже вразливими в разі створення квантових комп'ютерів. Квантові 

алгоритми (наприклад алгоритм Шора) дозволять зламати захист та отримати вміст секретного 

повідомлення, причому з витратою малої кількості часу. Алгоритми шифрування, що 

використовують за основу для кодування секретні ключі, наприклад DES, є стійким до 

криптографічних атак, але в їх використанні є відповідні обмеження. Перед початком процесу 

обміну кодованими повідомленнями, обидві сторони (Аліса і Боб) повинні обмінятися 

секретними ключами, дані ключі повинні бути відомі тільки цим сторонам. Безпечний розподіл 

ключів в цьому випадку виходить на перший план. Для реалізації безпечного розподілу ключів 

використовуються різні методи, які не дуже зручні з позиції швидкості і надійності самого 

ключа. Ключ може бути просто перехоплений зловмисником, з подальшим вивченням і 

модифікацією вмісту. В класичних системах прийому-передачі інформації зловмисник може 

залишитися непоміченим, дізнатися відповідний ключ і отримати доступ до секретної 

інформації.  

Квантовий розподіл ключів - метод, що надає можливість двом абонентам (Алісі і Бобу)  

безпечно згенерувати секретний ключ, якщо вони мають доступ до квантового каналу зв'язку і 

відкритого звичайного каналу з можливістю аутентифікації відправника повідомлення. 

Передані по квантовому каналу біти використовуються для створення секретного ключа, яким 

потім шифруються повідомлення, що передаються по будь-якому відкритому каналу. 

Основною перевагою квантового розподілу ключів перед звичайними класичними схемами є 

принципова можливість виявити агента, що підслуховує, який, в силу законів квантової фізики, 

при прослуховуванні змушений впливати на стан переданих квантових частинок. Результатом 

такого впливу буде рівень помилок, що значно перевищує природний рівень перешкод в каналі, 

а це служить сигналом до переривання процедури передачі ключа.  

Однак закони квантової механіки, завдяки яким існує можливість виявити зловмисника, 

також допускають і різні види атак на квантовий канал зв'язку. Стек квантових протоколів 

розподілу ключа (КПРК) включає спеціальну процедуру посилення секретності, при якій 

довжина переданого ключа зменшується на деяке число біт, яке залежить від рівня помилок при 

передачі. Тим самим суттєво зменшується кількість інформації про ключ, яку міг отримати 

агент, що підслуховує. Відзначимо також, що помилки при передачі кубітів можуть бути 

обумовлені не тільки активністю агента, але і природними перешкодами і загасанням в 

квантовому каналі, а також помилками при генерації і вимірюванні станів кубітів. У квантовій 

криптографії, внаслідок неможливості відрізнити природні перешкоди від створюваних 

прослуховуванням, всі помилки, що виникають при передачі кубітів, вважаються створеними 

агентом, що підслуховує. 
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Алгоритми атак, що може використовувати зловмисник в разі, коли всі сигнали містять 

лише один фотон, поділяють на два класи. До першого класу відносять індивідуальні та 

некогерентні атаки. Під час такої атаки зловмисник обробляє кожен переданий фотон окремо. 

Найпростішим варіантом є атака перехоплення-пересилання фотона. Зловмисник перехоплює 

відправлені фотони, вимірює їх стан і після цього відправляє нові фотони приймаючий стороні 

у виміряних ним станах. Оскільки зловмисник не передає фотони передавальній сторони далі 

по каналу, а генерує нові, таку стратегію прослуховування також називають непрозорою. До 

некогерентних відносять також атаку переплутування квантових зондів зловмисника з 

переданими в каналі фотонами. Під час такої атаки кожен фотон заплутується з окремим 

зондом незалежно від інших, і далі відправляється передавальній стороні. Після цього 

зловмисник зберігає зонди в квантовій пам'яті і вимірює їх стани окремо після того, як 

закінчиться відкритий обмін повідомленнями між легітимними сторонами. Прослуховування 

відкритих повідомлень між легітимними сторонами дозволяє зловмиснику дізнатися базиси, які 

використовували легітимні сторони, і тим самим вибрати оптимальні вимірювальні процедури 

для своїх зондів, щоб отримати більше інформації про ключ. Зрозуміло, стани фотонів, з якими 

зловмисник переплутує свої зонди, змінюються після переплутування, проте рівень внесених 

зловмисником помилок може бути значно менше, ніж при непрозорій атаці. Таку атаку 

називають також напівпрозорою. При будь-якій некогерентній атаці зловмисник може 

зменшити рівень внесених ним помилок за рахунок зменшення кількості отриманої ним 

інформації – він повинен перехоплювати або переплутати зі своїми пробами тільки деяку 

частину переданих фотонів. 

Другий клас атак на квантові алгоритми розподілення ключів - так звані когерентні 

атаки, при яких зловмисник може будь-яким способом переплутує зонд будь-якої розмірності з 

цілою групою переданих одиночних фотонів. Далі зловмисник зберігає свій великий зонд до 

тих пір, поки не закінчяться всі відкриті комунікації між легітимними сторонами, а потім 

виконує найбільш загальне вимірювання зонду за своїм вибором. Одним з варіантів 

когерентних атак є колективні, в такому варіанті кожен переданий фотон індивідуально 

заплутується з окремим зондом, що дуже схоже на когерентні атаки. Однак вимірювання 

проводиться не індивідуально для кожного зонду, а на всіх зондах відразу, що розглядаються як 

велика єдина квантова система. 

Таким чином, розглянуті типові атаки на протоколи квантового розподілення ключів та 

деякі методи захисту від цих атак. 
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МЕТОДИ БОРОТЬБИ ЗІ СПАМОМ 

 

Існують два основні методи захисту поштового сервера від спаму: захист від 

надходження спаму на етапі отримання поштовим сервером і «відділення спаму» від іншої 

пошти вже після отримання поштовим сервером. 

Серед першого методу найбільш популярні такі способи як використання DNS Black 

List (DNSBL), Greylisting і різні затримки при відправці пошти; використання різних 

технічних засобів, таких як перевірка існування користувача на відправляє стороні (callback), 

перевірка «правильності» відправляє сервера такими методами як наявність запису в 

реверсної зоні DNS, легальності імені при установці SMTP-сесії (helo), перевірка SPF записи 

(для роботи цього в DNS записи про хості використовується відповідний запис про 

легальних серверах відправників). 

Чорні списки або DNSBL (DNS Black Lists). 

У чорні списки заносяться адреси, з яких виробляється розсилання спаму. Широко 

використовуються такі списки, як «відкриті ретранслятори» і «відкриті проксі», і різні 

списки динамічних адрес, які виділяються провайдерами для кінцевих користувачів. Завдяки 

простоті реалізації використання цих чорних списків проводиться через службу DNS. 

Сірі списки або грейлистинг (Greylisting). 

Принцип дії сірих списків (Greylisting) заснований на тактиці розсилки спаму. Як 

правило, спам розсилається в дуже короткий час у великій кількості з будь-якого сервера. 

Робота сірого списку полягає в навмисній затримці отримання листів на деякий час. При 

цьому адреса і час пересилки заноситься в базу даних сірого списку. Якщо віддалений 

комп'ютер є справжнім поштовим сервером, то він повинен зберегти лист в черзі і 

повторювати пересилання протягом п'яти днів. Спам-боти, як правило, листів в черги не 

зберігають, тому через нетривалий час, припиняють спроби переслати лист. 

Експериментальним шляхом встановлено, що в середньому час розсилки спаму складає 

трохи більше години. При повторній пересилання листа з цього ж адреси, якщо з моменту 

першої спроби пройшло необхідну кількість часу лист приймається і адреса заноситься в 

локальний білий список на досить тривалий термін. 

Аналіз ефективності. 

Перші два методи дозволяють відсівати близько 90% спаму ще на етапі доставки в 

поштову скриньку. Уже доставлену пошту можна розмітити засобами аналізу вмісту листа, 

наприклад, використовуючи програму SpamAssassin. Даний продукт дозволяє на основі 

особливих алгоритмів додавати в заголовки листи відповідні рядки, а користувач, на основі 

поштових фільтрів в поштовому клієнті, може відфільтрувати пошту в потрібні папки 

поштової програми. 

Висновок. 

Зрозуміло, існують і інші способи захисту від спаму, найбільш дієвими, на жаль, на 

даний момент є превентивні заходи, такі як не залишати свій реальний електронну поштову 

скриньку на сайтах, форумах і дошках оголошень, використовуючи для подібних потреб 

тимчасові адреси, які в наслідку можна видалити, якщо буде потреба публікації поштової 

скриньки на сайті замість тексту використовувати графічне зображення і тому подібні 

заходи. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ СИГНАЛИ НА ОСНОВІ ХАОТИЧНИХ КОЛИВАНЬ 

 

Анотація. Проведено аналіз властивостей інформаційних сигналів на основі 

динамічного хаосу. Доведено, що хаотичні сигнальні конструкції задовольняють вимогам 

шумового сигналу. Такі властивості дозволяють застосовувати їх для маскування 

передаваного сигналу в каналі зв’язку. Для синтезу хаотичних сигнальних конструкцій 

запропоновано застосовувати програмні генератори хаосу.  

 

Одним з можливих шляхів підвищення тактичних характеристик завадозахищених  

систем радіозв’язку (завадостійкість та  прихованість передавання) є вдосконалення 

складних шумоподібних сигналів [1]. Як правило, розширення спектра може бути досягнуто 

шляхом скорочення імпульсу, при цьому база сигналу: 

1̀ FTB , (1) 

де F  − смуга частот сигналу, T  − його тривалість.  

Значний внесок в теорію й практику застосування широкосмугових сигналів внесли 

вітчизняні й закордонні вчені [1-3]. Серед них: М. Б. Свердлик, Л. Е. Варакін, Н. Т. 

Петрович, В. Б. Пестряков, В. І. Тіхонов, В. П. Іпатов, Х. Ф. Хармут, Ф. Вудворд і ін.  

Темою дослідження є синтез ансамблів шумоподібних сигналів на основі хаотичних 

коливань дискретних відображень нелінійних динамічних систем. 

Розглянемо проблему забезпечення прихованої передачі при застосуванні методів 

модуляції, в яких застосовується в якості носії гармонійних сигнал. Для передавання 

цифрової інформації застосовуються різні види маніпуляції: частотна, фазова, амплітудна. 

Також відомі більш складні методи модуляції, в яких застосовується зміна не одного 

параметру, а кілька, наприклад, сполучення амплітуди та фази, амплітуди та частоти і т. 

інше. Як правило, для виявлення такого сигналу станції радіотехнічної розвідки 

застосовують сканер-приймач, якій сканує частотний діапазон в заданій смузі частот. При 

цьому основними параметрами для виявлення факту передавання сигналу є його амплітуда 

та частота. Тобто, такі сигнали мають певну структуру, що дає змогу їх виявляти. Таким 

чином, параметри таких сигналів є демаскуючими.  

Пошук сигналів, які мають підвищену інформаційну ємність є актуальним завданням 

під час розробки нових засобів радіозв'язку. Подібні сигнали повинні мати покращені 

статистичні й спектральні властивості порівняно із існуючими, мати великий набір довжин, 

утворювати множини (ансамблі) сигналів великих обсягів і генеруватись нелінійними 

пристроями, що значно ускладнить їхню передбачуваність і розпізнавання. В дослідженні 

запропоновано метод формування хаотичних сигнальних конструкцій на основі генераторів 

хаосу [2,3]. Синтезовано квазіортогональні хаотичні послідовності для розширення спектру 

цифрового сигналу індивідуальних каналів. Проведено імітаційне моделювання по 

формуванню групового сигналу, а також перевірена можливість виділення сигналів 

індивідуальних каналів за допомогою кореляційних приймачів.  
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ТЕХНОЛОГІЯ ВИЯВЛЕННЯ АТАК СЛУЖБОЮ ПАСТОК-МІШЕНЕЙ В 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІЙ МЕРЕЖІ З ПРОГРАМОВАНИМИ ПАРАМЕТРАМИ 

 

Анотація. Нові технології принесли новітні підходи в забезпеченні інформаційної 

безпеки. Централізована служба пасток – тип технології обману, який дозволяє зрозуміти 

моделі поведінки зловмисників. Навмисно скомпрометована комп'ютерна система дозволяє 

зловмисникам використовувати вразливі місця, щоб ви могли вивчити їх для вдосконалення 

політики безпеки. «Централізована служба пасток – це механізм безпеки, який створює 

віртуальну пастку для заманювання зловмисників [1, с. 11]». Команди безпеки можуть 

використовувати пастки-мішені для розслідування порушень кібербезпеки, що в свою чергу 

дає можливість збору інформації про те, як діють кіберзлочинці. Вони також знижують 

ризик помилкових спрацьовувань в порівнянні з традиційними заходами кібербезпеки, 

оскільки навряд чи будуть реагувати на безпечний трафік. 

Сфера застосування та актуальність роботи. В даній роботі застосування та 

актуальність роботи стосується захисту мережевих ресурсів з використанням служб безпеки 

на основі мереж з програмованими параметрами (SDN). Розгорнуто описаний спосіб 

реалізації роботи служби безпеки на основі SDN-мереж. 

Актуальність роботи визначається перевагами нового підходу до роботи служби 

безпеки в області захисту мережевих ресурсів: швидка реакція на нові мережеві атаки; 

можливість автоматичного захисту від мережевих атак без втручання адміністратора мережі; 

динамічний розподіл ресурсів мережі в залежності від навантаження. 

Метою роботи є дослідження інноваційних телекомунікаційних мереж з 

програмованими параметрами у частині використання технологій централізованих служб 

безпеки на основі служби пасток-мішеней для виявлення атак та обробки інцидентів. 

Аналізуються показники ефективності даної централізованої служби безпеки. 

Основний текст. «Мережі з програмованими параметрами (Software-Defined 

Networking, SDN) – це набір методів, які дозволяють програмувати, організовувати, 

контролювати та керувати мережевими ресурсами, що полегшує проектування, доставку та 

експлуатацію мережевих служб динамічно та масштабовано [2, с.1]». 

Захист мережевих ресурсів (наприклад, маршрутизаторів, комутаторів, міжмережевих 

екранів, систем виявлення вторгнень) за допомогою служб безпеки на основі SDN 

передбачає наступне: 

– швидку реакцію на нові мережеві атаки (DDoS-атаки, черви тощо); 

– створення приватних мереж для відбиття витончених мережевих атак; 

– автоматичний захист від мережевих атак без втручання адміністраторів мережі; 

– динамічний розподіл ресурсів в залежності від навантаження на мережу. 

В роботі буде розглядатись централізована служба пасток, яка керується контролером 

SDN. Дана служба може динамічно керувати місцями установки пасток. Централізована 

служба пасток керує комутаторами та їхніми таблицями маршрутів, заманюючи 

зловмисників до підставного кінцевого хоста, тобто в пастку. Мішень сконфігурована таким 

чином, аби збирати всю інформацію про підозрілий трафік, що поступає на пастку та передає 

її до централізованої служби. Нижче представлений типовий сценарій роботи 
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централізованої служби пасток (Рис. 1): 1) застосунок пастки встановлює нові правила на 

контролері SDN, як тільки з’являється інформація про підозрілий хост (наприклад, пересилає 

пакети від потенційно небезпечного хоста в пастку), для контролю за вихідним трафіком 

зловмисника; 2) контролер SDN розсилає нові правила комутації відповідним комутаторам (в 

залежності від ситуації та рівня загрози він може вислати їх на кожний комутатор); 3) всі 

комутатори в системі SDN вводять нові правила в таблиці управління потоками відносно 

підозрілого хоста; 4) отримуючи пакети від підозрілого хоста, комутатор SDN пересилає 

його до пастки, що гарантує неможливість потрапляння до комутатора цільового хоста. Всі 

пакети зловмисника накопичуються в пастці; 5) приймаючи пакети від підозрілих хостів, 

служба пасток обробляє їх та відправляє звіт пакетів підозрілого типу до контролеру SDN 

для подальшого аналізу в контролері. 

 
Рисунок 1 – Сценарій роботи централізованої служби пасток 

Критерії оцінки ефективності роботи централізованої служби пасток. 
Представлена структура централізованої служби пасток вирішує більшість типових проблем, 

притаманних традиційним пасткам. В першу чергу це стосується вартості, оскільки, 

використовуючи нову структуру, можна обійтися малою кількістю пасток, ефективно ними 

керувати із центрального серверу та використовувати мінімальну кількість. 

Пропускна здатність пасток напряму залежить від характеристик хоста. Для 

стабільної роботи пасток, структура централізованої служби дає можливість адаптивно 

розгортати пастки на хостах, в залежності від стану мережі або умов атаки. Налаштування 

пасток може бути проблемним через можливий великий трафік. Проектування 

корпоративної мережі передбачає встановлення політик безпеки на мережеві ресурси, які 

можуть потребувати динамічних змін для підтримки стабільності роботи. Служба пасток 

надає централізоване уявлення про роботу мережі, що може бути корисним для динамічного 

корегування політик безпеки, в залежності від стану мережі або умов атаки. 

Механізм розгортання пасток. Розгортання пасток проводиться належним чином в 

залежності від стану мережі та умов атаки. Централізована служба пасток на основі SDN 

визначає місце для прослуховування трафіку та реагування на атаки в реальному часі. Пастка 

налаштовується центральним сервером в якості мішені для атак. Для оцінки ефективності 

централізованої служби пасток використовують наступні показники [4, с.9-24, 29-32]. 

Показник 3: Реагування на інциденти (номер показника – з оригіналу). Мета 

показника полягає в тому, щоб своєчасно реєструвати інциденти за кожною з категорій 

інцидентів. Індикатором показника є відсоткова частка інцидентів, зареєстрованих в 

установлені терміни, у розбивці по застосованим категоріям. Показник реагування на 

інциденти розраховується за формулою: 
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I3 = (nкж /nкн) х 100,  

де: nкж – кількість своєчасно зареєстрованих інцидентів (по кожній з категорій); 

nкн – загальна кількість зареєстрованих по кожній з категорій інцидентів; 

Показник 14: Управління віддаленим доступом з використанням функції безпеки для 

запобігання вторгнень або виявлення проникнень. Мета показника полягає в реалізації 

функцію безпеки для виявлення або запобігання вторгнень, щоб захистити свої внутрішні 

ресурси. Показником є відсоткова частка пунктів захищеного віддаленого доступу і 

обчислюється за формулою:. 

I14 = (nкс /nкк) х 100, 

де: nкс – кількість пунктів захищеного віддаленого доступу, в яких реалізована функція 

безпеки для запобігання вторгнень або виявлення проникнень; 

nкк – загальна кількість пунктів віддаленого доступу в організації; 

Показник Д.1: Середній час виявлення інцидентів. Мета показника полягає в тому, 

щоб виявляти інциденти як тільки вони відбуваються і вимірювати середній час виявлення 

інциденту, щоб підтвердити ефективність організації у виявленні інцидентів безпеки. В 

цілому чим швидше організація може виявити будь-який інцидент, тим менше шкода, яку він 

може спричинити. Індикатором показника є середня кількість часу в годинах, яка проходить 

між часом виникнення і часом виявлення для заданого набору інцидентів:  

IД.1 = (  / nк, 

де: tчві – час виникнення інциденту; tчпі – час виявлення інциденту; nк – підраховане число 

(Інциденти); і – порядкові номери для заданого набору інцидентів. 

Для обчислення показника потрібно знати час виявлення інциденту для кожного 

інциденту та загальну кількість жертв інцидентів, про які представлені звіти. 

Показник Д.6: Характеристика пом’якшення наслідків інциденту. Мета показника 

полягає в тому, щоб оцінювати ефективність процедур сертифікації та акредитації систем 

(кінцевих точок або групи кінцевих точок). Індикатором показника є відсоткова частка 

інцидентів комп'ютерної безпеки, виявлених в сертифікованих та акредитованих системах: 

IД.6 = (nкс /nкк) х 100, 

де: nкс – зареєстровані інциденти, виявлених в сертифікованих та акредитованих системах; 

nкк – загальна кількість зареєстрованих інцидентів. 

Для обчислення показника потрібно мати такі первинні дані:  

– кількість зареєстрованих інцидентів, видимі ознаки яких були виявлені в журналах 

перевірки (або в централізованому журналі, або в журналах, отриманих від кінцевих точок); 

– загальна кількість зареєстрованих інцидентів. 

Висновки. 
Використання технологій в мережах з програмованими параметрами (SDN) із 

спільним застосуванням централізованої служби пасток показує новітній підхід до 

принципів виявлення зловмисників в мережі. Дозволяє підійти до вивчення їх поведінки з 

нового боку та сприяє підвищенню точності у виявленні підозрілого трафіку. 
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АНАЛІЗ ЗАСОБІВ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В 

КОРПОРАТИВНІЙ МЕРЕЖІ 

 

Анотація. Розглядається можливість поліпшення захисту інформації в 

корпоративній мережі, виявлення небезпечних вразливостей на всіх етапах користування, 

доцільне застосування захисних засобів як зі сторони програмного забезпечення так і 

апаратного, правильне розподілення адміністративних прав та обов’язків для покращення 

контролю трафіку та швидкого знешкодження сторонніх програм та інших загроз.  

 

Захист інформації на підприємстві – це вироблення ефективних заходів, пропозицій і 

рекомендацій керівництву підприємства, спрямованих на недопущення витоку 

конфіденційної інформації про діяльність підприємства і проведені роботи. Основою 

ефективного захисту інформації є аналітична робота, яка повинна включати елементи 

прогнозування можливих загроз. Основні напрямки аналітичної роботи на підприємстві такі:  

 аналіз об’єкта захисту;  

 аналіз внутрішніх і зовнішніх загроз інформаційної безпеки підприємства;  

 аналіз можливих каналів несанкціонованого доступу до інформації; аналіз системи 

комплексної безпеки об’єктів;  

 аналіз порушень режиму конфіденційності інформації;  

 аналіз передумов до розголошення інформації, а також до втрати носіїв 

конфіденційної інформації.  

Функції аналізу на підприємстві покладаються на спеціально створений у його 

структурі аналітичний підрозділ, який комплектується кваліфікованими фахівцями в галузі 

захисту інформації . Разом з тим такі фахівці повинні повною мірою володіти інформацією за 

всіма напрямками діяльності підприємства: знати види, характер і послідовність виконання 

виробничих робіт, взаємодіючі організації, специфіку діяльності структурних підрозділів 

підприємства і т. ін. Переважно аналітичний підрозділ включається до складу служби 

безпеки підприємства.  

Аналітичний підрозділ повинен забезпечувати керівництво підприємства достовірною 

та аналітично обробленою інформацією, необхідною для прийняття ефективних 

управлінських рішень в усіх напрямках захисту інформації. Основними функціями 

аналітичного підрозділу є: забезпечення своєчасного надходження достовірних і всебічних 

відомостей з проблем захисту інформації; облік, узагальнення та постійний аналіз матеріалів 

про стан справ у системі захисту інформації підприємства (його філій та представництв); 

аналіз можливих загроз захисту інформації, моделювання реального сценарію можливих дій 

конкурентів (зловмисників), які зачіпають інтереси підприємства; забезпечення ефективності 

роботи з аналізу наявної інформації, виключення дублювання при її зборі, обробленні та 

розповсюдженні; моніторинг ситуації на ринку продукції, товарів і послуг, а також у 
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зовнішньому середовищі з метою виявлення подій і фактів, які можуть мати значення для 

діяльності підприємства; забезпечення безпеки власних інформаційних ресурсів, обмеження 

доступу співробітників підприємства до аналітичної інформації; підготовка висновків і 

пропозицій, спрямованих на підвищення ефективності планованих і здійснюваних заходів 

щодо захисту інформації, а також уточнення (коригування) організаційно-плануючих 

документів підприємства та його структурних підрозділів; вироблення рекомендацій щодо 

внесення змін і доповнень у методичні документи, які регламентують алгоритм дій 

співробітників підприємства щодо захисту інформації (стандарти підприємства).   

Ведення ефективної аналітичної роботи можливе лише за наявності необхідної 

інформації. Для її отримання потрібна чітко сформульована мета, що визначає конкретні 

джерела інформації. Аналітична робота на підприємстві повинна вестися послідовно і 

безперервно, являти собою повною мірою цілісне дослідження. В аналітичній роботі можна 

виділити такі основні етапи: формулювання цілей аналітичної роботи, розроблення програми 

досліджень, формулювання попередніх гіпотез (результатів аналітичної роботи); відбір і 

аналіз джерел інформації, збір та узагальнення інформації; повноцінний аналіз наявної 

інформації та підготовка висновків.  

Залежно від поставлених цілей і завдань визначаються конкретні методи і технології 

дослідження, а також процедури збору й обробки інформації. Найбільш типові такі завдання 

аналітичного дослідження: отримання даних про стан системи захисту інформації на 

підприємстві (його конкретних об’єктах, у філіях, представництвах); виявлення можливих 

каналів витоку інформації, що підлягає захисту; визначення обставин, причин і факторів, що 

сприяють виникненню каналів витоку і створенню передумов для витоку інформації; 

підготовка для керівництва підприємства (філії, представництва) та його структурних 

підрозділів конкретних рекомендацій щодо закриття виявлених каналів витоку. Під об’єктом 

дослідження розуміється все те, що вивчається та аналізується у ході дослідження. Предмет 

дослідження – та сторона об’єкта, яка безпосередньо підлягає вивченню у ході аналітичного 

дослідження. Особливе значення на першому етапі аналітичної роботи має формулювання 

попередніх гіпотез (версій). Попередні гіпотези повинні пояснити роль і місце висновків 

аналітичних досліджень у логічній послідовності подій, що відбуваються у сфері захисту 

охоронюваної інформації.  

Для вирішення конкретного завдання аналітичного дослідження в межах другого 

етапу з усіх наявних у розпорядженні аналітичного підрозділу джерел інформації 

відбираються ті, з яких надходить інформація, найбільш близька до досліджуваних проблем, 

і водночас достатньо достовірна. Аналітичне дослідження джерел інформації передбачає 

проведення таких основних заходів: формування вичерпного переліку джерел 

конфіденційної інформації на підприємстві; формування і своєчасне уточнення переліку та 

складу конфіденційної інформації, реально циркулюючої (оброблюваної) на об’єктах 

підприємства, з зазначенням конкретних носіїв, на яких вона зберігається; організація та 

ведення обліку обізнаності співробітників підприємства в конфіденційної інформації, 

накопичення даних про їх ознайомлення з конкретними відомостями конфіденційного 

характеру з зазначенням носіїв цих відомостей; вивчення та оцінка відповідності ступеня 

конфіденційності, присвоєної інформації, реальної цінності цієї інформації; вивчення 

внутрішніх і зовнішніх загроз кожному наявному на підприємстві джерелу конфіденційної 

інформації; виявлення підприємств, зацікавлених в отриманні конфіденційної інформації 

(фірмконкурентів), а також окремих осіб-зловмисників та їх систематизація (класифікація); 

аналіз повноти та якості заходів щодо захисту конфіденційної інформації, що приймаються 

(прийнятих) у конкретних ситуаціях. Облік і аналіз спроб представників фірмконкурентів, а 

також інших зловмисників отримати конфіденційну інформацію; облік і аналіз контактів 

співробітників підприємства з представниками фірм-конкурентів незалежно від того, чи 

стосувалися вони запитань конфіденційного характеру чи ні. У ході вивчення і дослідження 

джерел інформації проводиться їх оцінювання з позиції надійності та достовірності 

одержуваної з них інформації. Оцінювання джерел інформації здійснюється методом 
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ранжирування (класифікації) самих джерел, з яких надходить інформація. У більшості 

випадків може використовуватися система експертної оцінки (безпосередньо аналітиком) 

надійності та достовірності отриманих даних. Рівень підготовки та практичні навички 

дозволяють співробітнику аналітичного підрозділу найбільш точно оцінити власне 

інформацію, її джерело і спосіб її отримання. У процесі оцінювання достовірності інформації 

та її джерела необхідно враховувати можливість навмисної дезінформації, а також 

отримання ненавмисно спотвореної інформації. В обох випадках необхідно проведення 

додаткової перевірки і більш докладного всебічного аналізу отриманої інформації для 

прийняття рішення про її використання у ході аналітичних досліджень. З урахуванням 

результатів оцінювання отриманої інформації, а також джерел та способів її отримання 

здійснюються збір і узагальнення (систематизація) необхідних для проведення повноцінного 

аналізу відомостей. У ході третього етапу аналітичної роботи проводиться повноцінний 

аналіз отриманої інформації і, на основі його результатів, – всебічний аналіз стану системи 

захисту інформації, виробляються ефективні заходи щодо її вдосконалення. На цьому етапі 

оформляються результати аналітичних досліджень, готуються висновки, рекомендації та 

пропозиції в галузі захисту інформації, яка охороняється. Аналіз стану системи захисту 

інформації включає вивчення можливих каналів витоку інформації, оцінювання 

ефективності заходів щодо їх закриття, оцінювання дій персоналу підприємства за рішенням 

завдань у сфері захисту інформації, визначення основних напрямків діяльності щодо захисту 

інформації. Зміст і основні види аналітичних звітів. Основною формою представлення 

результатів аналітичних досліджень є аналітичний звіт. Звіти можуть оформлятися в 

письмовому вигляді, також вони можуть бути представлені в усній формі, супроводжуватися 

графіками, діаграмами, малюнками, таблицями, які пояснюють або відбивають результати 

проведеної роботи.  

Основні розділи аналітичного звіту наступні: цілі і завдання аналітичного 

дослідження (цілі та задачі аналітичного дослідження, шляхи вирішення поставлених 

завдань, питання, що підлягають аналізу та оцінювання; передбачувані результати 

дослідження); джерела інформації, ступінь достовірності отриманої інформації (оцінки 

отриманої інформації, джерел і способів її отримання, результати аналізу ступеня 

достовірності отриманої з використанням цих джерел аналітичної інформації); узагальнення 

отриманої інформації (алгоритм збору й узагальнення необхідної для проведення 

повноцінного аналізу інформації – з усього обсягу отриманої та обробленої інформації 

виділяються найбільш значущі факти); основні й альтернативні версії чи гіпотези 

(мотивоване розподіл версій, що пояснюють або характеризують досліджувані події і факти, 

на основну та додаткові або альтернативні); відсутня інформація (додаткова інформація, 

необхідна для підтвердження основної версії, її джерела та способи її отримання); висновок, 

висновки (результати аналізу та оцінювання поставлених питань, висновки про ступінь 

важливості отриманої та обробленої інформації, значення цієї інформації для прийняття 

конкретних рішень у сфері захисту конфіденційної інформації, взаємозв’язок результатів 

цього аналітичного дослідження з іншими напрямками аналітичної роботи у сфері захисту 

інформації, можливі загрози захищаються, а також можливі наслідки впливу негативних 

факторів); пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення роботи в області захисту 

інформації (конкретні пропозиції та рекомендації керівництву підприємства та керівникам 

структурних підрозділів щодо вдосконалення роботи в галузі захисту конфіденційної 

інформації; вироблені на основі проведеного аналізу отриманої інформації, а також різних 

подій і фактів конкретні заходи, прийняття яких необхідно для закриття можливих каналів 

витоку інформації та запобігання потенційних загроз захищається). В окремих випадках, на 

основі результатів проведення більш глибокого аналізу стану системи захисту інформації 

виробляються алгоритм і способи дій персоналу підприємства в конкретних ситуаціях. 

Залежно від призначення використовуються такі основні види аналітичних звітів: 

оперативний (тактичний) звіт; перспективний (стратегічний) звіт; періодичний звіт. 

Оперативні (тактичні) звіти відображають результати аналітичних досліджень, проведених 
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для підготовки і прийняття будь-якого оперативного (екстреного) рішення з питання 

короткочасного (термінового) характеру. У ході проведення таких досліджень аналізу та 

оцінці піддається інформація, переважно, невеликого обсягу.  

Перспективні (стратегічні) звіти містять інформацію, більш повну за змістом. Аналіз 

цієї інформації не обмежений терміном (часом) його проведення. У такі звіти, здебільшого, 

включається інформація, що містить більш повний аналіз передумов конкретних ситуацій, 

фактів, по- дій. У звітах викладаються прогнози та перспективи розвитку цих ситуацій. Звіти 

цього виду відповідають постійним напрямками аналітичних досліджень. Періодичні звіти 

призначені для аналізу стану системи захисту інформації (окремих напрямків захисту 

інформації) відповідно до розробленого та затвердженого керівництвом підприємства 

графіком. Ці звітів не залежать від подій (виникнення різних ситуацій), пов’язаних із 

захистом інформації. Такі звіти готуються з проблем (напрямків), що є об’єктами постійної 

уваги з боку служби безпеки підприємства (його аналітичного підрозділу). До складання 

звітів, незалежно від форми їх подання, пред’являються загальні вимоги, такі як: наявність 

глибокого аналізу подій (фактів, отриманої інформації), простота, чіткість і грамотність 

викладу матеріалу, логічність наведених міркувань і висновків, відповідність звітів 

встановленою формою. Одне з найбільш важливих вимог, що висуваються до звітів, полягає 

в тому, що їх зміст і рівень підготовки аналітичного матеріалу повинні відповідати запитам 

конкретних споживачів аналітичної інформації – керівників структурних підрозділів або 

окремих співробітників підприємства. Класифікація методів аналізу інформації. Повнота та 

якість проведення аналітичних досліджень, достовірність отриманих результатів і 

ефективність вироблених пропозицій та рекомендацій великою мірою залежать від тих 

методів аналізу інформації, які були вибрані і використовувалися співробітниками 

аналітичного підрозділу безпосередньо у ході проведення досліджень.  

Висновки. Проведення аналітичної роботи в галузі захисту інформації дозволяє 

оцінити або переоцінити рівень поточного стану інформаційної безпеки підприємства, 

виробити рекомендації щодо забезпечення (підвищенню) інформаційної безпеки 

підприємства, знизити потенційні втрати підприємства чи організації через підвищення 

стійкості функціонування корпоративної мережі, розробити концепцію та політику безпеки 

підприємства, а також запропонувати плани захисту конфіденційної інформації 

підприємства, що передається по відкритих каналах зв’язку, захисту інформації 

підприємства від навмисного спотворення (руйнування), несанкціонованого доступу до неї, її 

копіювання чи використання.  
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