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Секція 1. Радіозв’язок та телебачення

СЕКЦІЯ 1. РАДІОЗВ’ЯЗОК І ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Артюх М.Г.,  ДП «УНДІРТ»
Маковеєнко Д.О., ОНАЗ ім. О.С. Попова

ПІДСУМКИ ВСЕСВІТНЬОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ РАДІОЗВ’ЯЗКУ 2019 РОКУ

Анотація.  В доповіді  проведено попередній аналіз  підсумків роботи Всесвітньої
конференції  радіозв’язку  2019  року  –  ВКР-19.  Показано  вплив  ВКР  на  розвиток
інформаційно-комунікаційних  технологій.  Окреслені  важливі  питання  наступної
Всесвітньої конференції радіозв’язку.

22  листопада  2019  року закінчила  роботу  Всесвітня  конференція  радіозв’язку
(ВКР) Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ), яка проходила з 28 жовтня 2019 року. 

Кожна  ВКР,  що  відбувається  раз  на  три-чотири  роки  переглядає  Регламент
радіозв’язку  (РР)  –  єдиний  міжнародний  договір,  що  регулює  використання
радіочастотного  ресурсу  та  супутникових  орбіт  на  глобальному  рівні.  Положення  РР
регулюють використання телекомунікаційних послуг, а також нові технології радіозв'язку.

Кожна  ВКР  впливає  на  майбутній  розвиток  інформаційно-комунікаційних
технологій включаючи:

впровадження та розширення доступу до радіочастотного ресурсу нових систем
радіозв’язку;

захист  роботи  діючих  служб  радіозв’язку  та  забезпечення  стабільного  та
передбачуваного  регуляторного  середовища,  необхідного  для  майбутнього  розвитку
технологій радіозв’язку;

уникнення потенційних шкідливих завад між службами радіозв’язку;
дозвіл  забезпечити  високоякісний  радіозв'язок,  забезпечуючи  захист

використання радіочастотного ресурсу в першу чергу для служб безпеки та зв’язку під час
лиха;

сприяння  міжнародному  роумінгу,  що  збільшує  доступність  мережевих  і
користувальницьких пристроїв.

На  ВКР-19  прийняло  участь  понад  3500  учасників  із  193  країн,  у  тому  числі
делегація Адміністрації зв’язку України.

 Основними підсумками робити ВКР-19 стало [1]:
розподілення  нових  смуг  частот  для  впровадження  Міжнародного  рухомого

електрозв'язку (IMT) п’ятого покоління (5G) на глобальному та регіональному рівнях з
відповідними технічними та регуляторними положеннями, а саме 24,25-27,5 ГГц (розподіл
на  глобальному  рівні);  37-43,5  ГГц  (розподіл  на  глобальному  рівні),  43,5-47  ГГц
(приміткою для ряду країн Району 1);  47,2-48,2 ГГц (приміткою для Району 2 та ряду
країн Району 1), 66-71 ГГц (розподіл на глобальному рівні). 

скореговано  та  упорядковано  ряд  питань,  що  стосуються  подачі  заявок,  їх
обробки та термінів координації і введення в експлуатацію супутникових систем (пункт 7
порядку денного ВКР-19);

узгоджені смуги частот для застосування інтелектуальних транспортних систем,
що розвиваються, а також систем залізничного радіозв’язку між потягом та шляховими
засобами в рамках існуючих частотних розподілах рухомої служби;

глобальний  розподіл  смуг  частот  157,1875–157,3375 МГц  та
161,7875−161,9375 МГц  морській  рухомій  супутниковій  службі  з  відповідними
обмеженнями.  Слід  зазначити,  що  дане  питання  розглядалося  ще  на  ВКР-15  і  було
винесено на розгляд ВКР-19 з метою більш ретельного розгляду;
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вторинний розподіл аматорській службі радіозв’язку смуги частот 50-52 МГц в
Районі  1  з  відповідними  технічними  обмеженнями  щодо  випромінювань  для  захисту
аналогових  радіотелевізійних  станцій.  Стосовно  цього  питання  до  Регламенту
радіозв’язку (РР) додана примітка щодо умов роботи аматорської служби до якої увійшла
і Україна;

вирішення питань щодо нових розподілів та підвищення статусу розподілу ряд
смуг частот для супутникових служб, у тому числі для надання послуг широкосмугового
зв’язку на базі платформ високоеліптичної орбіти  (HAPS).

На наступний дослідний період до ВКР-23 було винесено ряд питань, що увійшли
до порядку денного ВКР-23 [2].

Попередній  аналіз  цих  питань  показує,  що  і  в  наступному  дослідному  періоди
велика увага  відводиться  дослідженням стосовно  можливих  нових розподілів  для  ІМТ
(чотири  питання  стосуються  можливого  розподілу  для  ІМТ  в  смугах  частот
3300−3400 МГц,  3600−3800 МГц,  6425−7025 МГц,  7025−7125 МГц  та  10,0−10,5 ГГц  на
глобальній основі (пункти 1.2 порядку денного),  3600−3800 МГц в Районі 1 (пункт 1.3
порядку денного), смуги частот нижче 3,7 ГГц на глобальній основі (пункт 1.4 порядку
денного) та 470-960 МГц в Районі 1 (пункт 1.5 порядку денного). Також, на відміну від
ВКР-19 на розгляд ВКР-23 винесено значно більше питань, що стосуються подальшого
розвитку морської служби та наукових служб радіозв’язку.

В  сучасному  світі  служби  радіозв'язку  трансформують  сферу  охорони  здоров'я,
освіту  та  транспорт.  Вони  покращують  фінансові  послуги,  підвищують  прозорість  та
сприяють  сталому  розвитку  сільського  господарства,  допомагають  зберегти  життя  в
повітрі, на морі та на суші. 

Чотирирічний  цикл  підготовки,  що  передує  ВКР,  високий  рівень  учасників  від
Урядів та промисловості, що прийняли участь, як у підготовчому процесі, так і під час
ВРК-19,  завершився  підписанням  Заключних  актів  ВКР-19  та  переглядом  РР.  Це  є
основою для раціонального,  ефективного  та  економного  використання  радіочастотного
ресурсу, що дозволяє розвивати технології радіозв’язку вже протягом 113 років.

Список літератури
1. Всесвітня конференція радіозв’язку 2019 (ВКР-19). Попередні заключні акти. –

Шарм-ель-Шейх, 2019. – 508 с.
2. Резолюція  СОМ6/1  (ВКР-19)  Порядок  денний  Всесвітньої  конференції

радіозв’язку 2023 року. – Шарм-ель-Шейх, 2019. – 4 с.

Гофайзен О.В., Ошаровська О.В.
ОНАЗ ім. О.С. Попова

ПРОСТОРОВА РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ ВІДЕОСИСТЕМ

Анотація.  У  цій  роботі  розглянуті  підходи  до  оцінки  різкості  зображень  при
різних рівнях просторової чіткості. Наведено результати використання інтерполяції при
перетворенні зображень з одною роздільною здатністю до іншої.  Якість інтерполяції
оцінюється  як  протяжність  кордонів  при  різному  контрасті  на  переходах  сигналу
яскравості.

Кінцева  роздільна  здатність  продукту  зображення  залежить  не  тільки  від
властивостей камери, але і від того, як набувається зображення та які алгоритми обробки
зображень застосовуються. Різні платформи - літаки, супутники, малі безпілотні літальні
апарати (БПЛА) тощо - і  різні  установки впливають на зображення по-різному.  Умови
польоту,  такі  як  кут  сонця,  серпанок  та  висота  над  цільовою  площею  тощо,  також
впливають  на  якість  зображення.  Порівняння  зображень,  придбаних  та  оброблених  за
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одного набору умов, із зображеннями, придбаними та обробленими за різних наборів умов
ускладнює або навіть робить неможливим відокремити ефекти специфікації  камери від
обробки  зображень  та  ефектів  отримання  зображення.  Хоча  показані  зображення
призначені  для  певного  набору  умов,  моделювання  змінюють  лише  параметри
просторової роздільної здатності для цього набору умов. Просторова роздільна здатність
визначає  найменшу  помітну  особливість  зображення.  Часто  просторова  роздільна
здатність  дистанційно  чутливих  зображень  описується  лише  з  точки  зору  відстані
пікселів. Незважаючи на те, що кількість пікселів є лише одним із аспектів просторової
здатності.  Дві  інші  важливі  особливості,  які  впливають  на  якість  зображення  та
інтерпретацію,  -  це  різкість  зображення,  розмитість  і  шум  зображення,  які  часто
називають  співвідношенням  сигнал-шум  (SNR).  Тут  ми  виділимо  ефект  різкості
зображення та кількісті пікселів на якість зображення. Ефекти SNR будуть обговорені на
окремій сторінці. У цьому дослідженні всі імітовані зображення мають високий показник
SNR, який перевищує 100 на більшій частині сцени (крім тіней).

Кількість пікселів може вплинути на корисність набору даних для різних програм.
Деякі додатки можуть включати в себе ідентифікацію дрібних предметів, таких як кришки
з отворами, листи на проїжджій частині дороги або пошкодження даху після шторму, в
той  час  як  інші  можуть  зосереджуватись  на  великих  функціях,  таких  як
сільськогосподарські  поля,  що  охоплюють  велику  територію.  Розуміння  ефектів
просторової здатності  і чіткості зображення можуть керувати параметрами збору даних,
такими як висота зйомки або вимоги до стабілізації  зображення.  Просторова роздільна
здатність  може  вплинути  на  здатність  людини  отримувати  корисну  інформацію  з
зображень.  Розуміння  просторової  роздільної  здатності  може  допомогти  оптимізувати
необхідну кількість даних, допомогти забезпечити якість зображення та навіть створити
дизайн камери. Датчики розробляються з покращеною оптикою (датчики з обмеженими
детекторами).  Також існують алгоритми корекції  різкості  зображення,  які  покращують
якість зображення. Більш чіткі зображення, однак, не завжди є кращими зображеннями.
Набори  даних,  які  обмежені  детектором,  можуть  бути  переточені  і  будуть  здаватися
пікселізованими.  Згладжування  призводить  до того,  що  на  зображенні  відображаються
окантовані візерунки, такі як візерунки Муаре, які фізично відсутні в сцені. 

Передбачається вибудовувати контури окремих об'єктів,  визначати контрастність
цих контурів і вибудовувати протяжність кордону у вертикальному та горизонтальному
напрямках до наступних корекцій.

Грищенко А.В., Мазуркевич О.Ф.
ОНАЗ ім. О.С. Попова

АНАЛІЗ ТЕХНІЧНИХ ВИМОГ ДО
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ

Анотація.  Проаналізовано  вимоги  до  інтелектуальних  систем
відеоспостереження на основі Рекомендацій МСЕ.

Системи автоматизованого відеоспостереження із можливістю аналізу сцени, що їх
часто  називають  інтелектуальні  системи  відеоспостереження  або  відео  аналітики,
застосовують  у  місцях  які  потребують  постійного  нагляду:  місця  великого  скупчення
людей, транспортних засобів тощо.

З  серед  сценаріїв  застосування  інтелектуального  відеоспостереження  можна
виділити подальші типові випадки:

‒ розпізнавання  об’єктів. Відокремлення  області  зображення  від  фону
зображення,  використовуючи  деяке  значення  функції  зображення  для  досягнення
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класифікації  цільового типу; характеристики цільової класифікації  включають атрибути
простору та часу.

‒ розпізнавання  події  та інтелектуальна сигналізація.  Визначення  цільових
об'єктів  (наприклад,  особи  або  транспортні  засоби)  в  ключових  областях,  визначених
віртуальним кордоном або віртуальною областю попередження.

‒ аналіз  даних.  Використовуючи  інтелектуальні  алгоритми  відстеження  та
розпізнавання, система аналізу трафіку/пішохідного потоку може точно отримувати дані
про пішохідний потік/транспортний потік на основі відео рухомої цілі,  аналізу руху та
класифікації особливостей у визначеній одній або декількох областях відеоспостереження

‒ інтелектуальна  відеодіагностика  та  відеопошук. Інтелектуальна  система
відео пошуку  витягує  інформацію про об'єкт,  що рухається,  наприклад  розмір,  колір  і
напрямок  руху,  і  встановлює  індекс  об’єкту  у  базі  даних.  Ця  база  даних  перетворює
неструктуроване відео в структурований опис індексу. Використовуючи розбиті цільові
підказки, підозрілі об'єкти у відео можуть бути швидко знайдені.

В  табл.  1-2  надано  вимоги  до  технічних  характеристик  таких  систем  на  основі
аналізу  Рекомендацій  [1-2].  Дані  вимоги  відповідають  загальній  архітектурі
інтелектуальної системи відеоспостереження, визначеної в [3].

Таблиця 1 – Вимоги користувача інтелектуальної системи відеоспостереження

№ 
ВИМОГИ

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

USR-001
класифікація користувачів на кілька рівнів.  Користувачі різних рівнів мають різні експлуатаційні
права; користувачі високого рівня мають більше привілеїв експлуатації, ніж низькорівневі.

USR-002
система  повинна  мати  можливість  отримувати  стандартні  відеопотоки,  що  передаються  або
розповсюджуються платформою, аналізувати зображення та відправляти результат назад у вихідну
систему

USR-003

система  повинна  мати  можливість  прямого  доступу  до  платформи  за  допомогою  вбудованих
пристроїв  з  інтелектуальними  функціями  аналізу.  Пристрій  аналізує  зображення  та  відсилає
результат назад системі для завершення процесу розпізнавання, а також медіапотоку в реальному
часі

USR-004
система повинна мати можливість визначати певну ділянку для знімків зображень за допомогою
елементів управління, а також повинна підтримувати креслення ліній, їх відключення та  визначення
координат для позначення (необов'язково)

USR-005
система  повинна  мати  можливість  призначити  всю  або  частину  області  для  інтелектуального
виявлення

USR-006
система  повинна  мати  можливість  фільтрувати  зайву  інформацію  з  зображення,  включаючи
тремтіння та погодні фактори

СИГНАЛИ ПЕРИМЕТРУ

USR-007 система повинна мати можливість малювати одну або кілька ліній відключення на відеозображенні

USR-008

система повинна мати можливість підтримувати / виводити двостороннє виявлення вторгнень як у
закритих, так і в незамкнених областях, а також підтримувати двостороннє виявлення вторгнень для
кожної  лінії  попередження.  Система  генерує  сигнал  тривоги,  коли  цільовий  об’єкт  рухається  з
області виявлення об'єкта

USR-009
система повинна мати можливість автоматично визначати особливості цільового об'єкта на основі
виявленого типу

USR-010 система повинна мати можливість встановлювати період виявлення; мінімальна одиниця - хвилина.
Сигналізацію можна вмикати в певні періоди тривоги або встановлені часові інтервали впродовж
дня або тижня

USR-011 Результат тривоги повинен містити інформацію про тривогу та одне або більше зображень

АНАЛІЗ ПАСАЖИРОПОТОКУ
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USR-012
система  повинна  мати  можливість  встановлювати  кількість  областей  на  знімку  за  допомогою
елементів управління

USR-013
Функція пасажиропотоку повинна мати можливість встановлюватись одностороннє або двостороннє
виявлення напрямку та статистики руху пасажирів

USR-014
система повинна мати можливість встановлювати поріг щільності, який спрацьовує сигналізацією,
коли щільність пасажирів перевищує поріг

РОЗПІЗНАВАННЯ ЦІЛЕЙ

USR-015
система повинна мати можливість класифікувати об'єкти на осіб, транспортні засоби та інші об'єкти,
виходячи з цільової форми, співвідношення сторін та особливостей текстури

USR-016
система повинна мати можливість розпізнавати колір, швидкість, напрямок руху та інші особливості
цілі

ПОШУК ВІДЕО

USR-20
система  повинна  мати  можливість  пошуку  цілей  у  відео,  намалювавши  коло  на  зразковому
малюнку, всередині якого є цільовий зразок

USR-021
cсистема повинна мати можливість відображати результати пошуку у вигляді ключових кадрів та
відео сегментів, відсортованих за відповідністю подібності або за порядком появи

РОЗШИРЕНІ ВИМОГИ

USR-023
система  повинна  мати  можливість  розробляти  нові  алгоритми,  такі  як  виявлення  покинутих
предметів  (для  виявлення  небезпечних  або  підозрілих  предметів  у  певній  області),  збереження
предметів (для захисту від переміщення певних предметів)

USR-024
повинна мати можливість встановлювати щільність концентрації в режимі реального часу під час
відтворення детального відео

USR-026 Система IVS повинна мати можливість відстежувати рухомі цілі в межах зображення

Таблиця  2  –  Експлуатаційні  вимоги  інтелектуальної  системи
відеоспостереження

№ 
ВИМОГИ

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

SRV-001

система  зобов'язана  забезпечити  принаймні  два  типи  управління  конфігурацією  параметрів
алгоритму: один для адміністратора та інший для звичайних користувачів. IVU/PIV також вимагає
від адміністратора закінчити вивчення початкової  сцени, розширене налаштування параметрів та
інші професійні операції

SRV-002
потрібно,  щоб  користувачі  мали  можливість  встановлювати  правила  тривоги  за  допомогою
елементів  керування,  коли  фонова  сцена  залишається  такою  ж,  але  область  попередження
змінюється

SRV-003
система повинна мати можливість надавати послугу синхронізації тактових годин протоколу мережі
(NTP) до керованого ним IVM

SRV-004
Стратегії аналізу тривоги (включаючи тип алгоритму та період виявлення) вимагають налаштування
і зберігаються на платформі. Платформа несе відповідальність за запуск або зупинку аналізу

SRV-005
центральна система управління  необхідна для створення тимчасового ключа, дійсного впродовж
певного періоду. Це може бути у вигляді тимчасового імені користувача та пароля

SRV-006
необхідно вести журнал користувачів,  включаючи  час  входу користувача,  час  виходу  з  ладу та
параметри роботи системи

SRV-008

система  повинна  мати  можливість  керувати  повноваженнями  користувача,  встановлюючи  роль
користувача.  Він  може додавати,  видаляти  та  змінювати  користувачів;  крім того,  система  може
налаштувати ролі користувача, встановити повноваження для кожного типу ролей та класифікувати
користувачів на відповідний тип

РОЗШИРЕНІ ВИМОГИ

SRV-009 система  IVS  повинна  мати  можливість  вести  облік  всіх  стратегій  синапсу,  встановлених
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користувачами. Він повинен підтримувати стратегію запиту та експорту
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЧАСТОТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ
ПЕРЕДАЧИ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЙ 5G

Сигналы  OFDM  составляют  основу  радиоинтерфейса  сетей  мобильной  связи  4G.
Благодаря  высокой  спектральной  эффективности  и  помехоустойчивости  в  каналах  с
многолучевым  распространением  радиоволн  сигналы  OFDM  используются  и  в  других
разрабатываемых систах. Радиосистемам с сигналами OFDM свойственно два существенных
недостатка:  большое  значение  пик  фактора  (PAPR),  снижающее  коэффициент  полезного
действия  радиопередатчика,  и  высокая  чувствительность  демодулятора  к  ошибкам
синхронизации по частоте.

Одна  из  главных  задач  разработчиков  радиоинтерфейса  систем  передачи  5G –
повышение  частотной  эффективности  [1].  Повышение  спектральной  эффективности
является довольно сложной задачей.  Однако уже имеется несколько решений,  которые
наряду с классической OFDM лягут в основу передачи данных в сетях связи 5G: 

1. GFDM  (Generalized Frequency Division Multiplexing) – Мультиплексированный
сигнал на основе обобщенного частотного разделения.

2. UFMC  (Universal Filtered Multicarrier)  –  Универсальный  фильтруемый
многочастотный сигнал.

3. FBMC (Filter Bank Multicarrier) – Гребенчатый фильтрованный многочастотный
сигнал. 

4. BFDM  (Bi-orthogonal Frequency Division Multiplexing)  –  Биортогональное
частотно-разделяемое мультиплексирование сигналов.

5. FOFDM (Filtered orthogonal frequency division multiplexing)  –
Мультиплексированный  сигнал  на  основе  фильтрованного  ортогонального  частотного
разделения.

6. WOFDM (Windowed orthogonal frequency division multiplexing)  –
Мультиплексированный  оконный  сигнал  на  основе  ортогонального  частотного
разделения.

Общим  для  этих  методов  является  максимизация  скорости  спада  боковых
лепестков  спектра  модулированного  сигнала  на  выходе  блока  преобразования  Фурье,
который всегда присутствует при формировании многочастотного сигнала. По каждому из
перечисленных методов можно найти сведения в литературе и сделать общий вывод – их
применение позволяет повысить частотную эффективность в 1,2 – 1,3 раза. Для сравнения
этих методов необходимо принимать во внимание и другие параметры, в частности, PAPR
и сложность алгоритма модуляции и демодуляции.

Одним из способов сравнения сложности алгоритмов является увеличение числа
умножений  на  пакет  по  сравнению  с  классической  OFDM.  Этот  рост  объясняется
необходимостью  применения  КИХ-фильтров,  которые  требуют  большого  числа
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умножений.  Для  некоторых  типичных  параметров  системы  передачи  результаты
сравнения приведены в табл. 1 [2].

Таблица 1 – Сравнение сложности обработки сигналов многочастотной передачи 

Метод передачи OFDM FOFDM WOFDM UFMC FBMC GFDM
Нормированная сложность 1 4,8 1,2 602 5,7 11,8

Из  таблицы  следует,  что  при  выборе  метода  передачи  следует  принимать  во
внимание и критерий сложности обработки, особенно при разработке оборудования для
систем «Интернет вещей» (ІоТ).
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КОРРЕКЦИЯ ПАРАМЕТРОВ МНОГОЛУЧЕВОГО КАНАЛА 
ПРИ ДЕМОДУЛЯЦИИ СИГНАЛОВ OFDM

Аннотация.  Сигналы  OFDM  составляют  основу  радиоинтерфейса  сетей
мобильной  связи  4G  и  5G.  Неотъемлемой  частью  демодулятора,  обрабатывающего
сигналы  OFDM,  является  блок  оценки  и  коррекции  параметров  канала  (адаптивный
эквалайзер). Обсуждается решение задачи частотно-фазовой синхронизации, а также
решение  проблемы  минимизации  межканальной  помехи,  вызванной  нарушением
ортогональности за счет допплеровского расширения спектра каждой поднесущей.

Целью данной работы является разработка алгоритма работы амплитудно-фазового
корректора,  основанного  на  определении  характеристик  многолучевого  радиоканала  с
доплеровским расширением  спектра.  Разрабатываемый алгоритм базируется  на  модели
канала, описанной в Рекомендации МСЭ M.1225 [1], и для своей работы требует наличия
пилотных  поднесущих,  на  которых  передается  эталонная  последовательность  методом
ФМ-2.  По  параметрам  эталонных  поднесущих  численными  методами  определяются
параметры канала, что позволяет произвести подстройку опорного генератора и пересчет
координат канальных символов информационных поднесущих.

Использована  следующая  математическая  модель  канала:  сигнал  r(n)  на  входе
демодулятора  OFDM можно  представить  в  виде  дискретной  свертки  импульсной
характеристики h(l)(n) канала и переданного OFDM символа x(n):

                    ( )

0

( ) ( ) ( ) ( )
rN

l

l

r n h n x n l n


    ,       0  n  N – 1                            (1)

де  Nr –  число  независимых  релеевских  лучей;  ξ(n)  –  сумма  внешних  шумов  и
собственного шума приемного устройства;  n – дискретное время;  N – число отсчетов на
OFDM символе.

В  демодуляторе  сигнала  OFDM производится  разделение  модулированных
поднесущих  с  помощью  прямого  быстрого  преобразования  Фурье  (БПФ)  от  входного
сигнала  r(n).  Для  сигнала  в  частотной  области  на  k-ой  поднесущей  можно  получить
следующее выражение (без шума):
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где Xk – комплексные амплитуды поднесущих переданного OFDM символа;
Kmax – число учитываемых поднесущих, создающих взаимную помеху.
Коэффициенты akm в (2) равны
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где N – число точек БПФ;
Hk(n) – коэффициент передачи на k-ой поднесущей в n-ый момент времени
Из (2)  следует,  что  сигнал,  принимаемый на  k-ой  поднесущей,  состоит  из  двух

слагаемых.  Первое  из  них  представляет  собой  полезный  сигнал  с  некоторым
коэффициентом, а второе – взаимную помеху между поднесущими (ICI). 

Далее учитывается: 
1. Набег фазы k-ой поднесущей за счет взаимной задержки :

max2 /k km K   , (4)

где m=(τ·Kmax)/T – задержка относительно интервала дискретизации.
2. Набег фазы k-ой поднесущей за счет доплеровского смещения частоты:

 2 coskd kf T     . (5)

где θ – угол между вектором скорости и вектором волны луча;
 = /3108,  – скорость движения приемника относительно передатчика.
Учитывая описанные фазовые сдвиги, сигнал k-ой поднесущей можно представить

в следующем виде:

  ,
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2
cos( 2 cos )

L
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l k k l l k k
l max

km
a f a

K


         , (6)

где μl – ослабление сигнала l-ого луча;
ak – амплитуда k -ой поднесущей;
ζl,k –  случайная  фаза  k-ой  поднесущей,  возникающая  за  счет  нарушения

ортогональности и воздействия шумов;
L – количество лучей;
Поскольку мобильная станция получает от базовой станции весь групповой сигнал,

то  угол между  вектором скорости  и  волновым вектором,  задержки распространения  и
ослабления  поднесущих  одного  луча  одинаковы,  а  β,  характеризующее  допплеровское
смещение, одинаково для поднесущих всех лучей [2].

С  учетом  принятых  допущений  можно  записать  демодулированый  сигнал  k-ой
поднесущей

    ,
0

exp / 2
cos( 2 cos )

sin

L
max l l

k k l l k k
l l max

K m T km
a f a

k K

  
      

    , (7)

где  α  –  коэффициент,  определяющий  степень  экспоненциального  убывания
мощности лучевых компонентов, задержанных в канале на время τ, зависит от характера
местности.

Исходя  из  количества  доступных  пилотных  поднесущих  n,  можем  составить  n
уравнений.  Количество  учитываемых  лучей L= n/2–2.  При  минимальном  количестве
выделенных  пилотных  поднесущих  n =12  можно  учесть  четыре  луча.  Дальнейшее
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решение  задачи  сводится  к  решению  системы нелинейных уравнений,  которые кратко
можно записать: 

1 1 2 3 4 1 2 3 4

2 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4

( , , , , , , , , , ) 0;
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В докладе обсуждается решение системы уравнений (8)
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СИНХРОНИЗАЦИЯ ДЕМОДУЛЯТОРОВ СИГНАЛОВ
БЛОЧНОГО ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОГО КОДИРОВАНИЯ

Аннотация.  Предлагается  и  обсуждается  способ  кадровой  синхронизации  при
демодуляции  сигналов  блочного  пространственно-временного  кодирования.  Алгоритм
синхронизации детализируется на примере кода Аламоути.

Демодулятор сигналов цифровой модуляции требуют синхронизации по частоте и
по  времени.  Если  демодулируется  сигнал  с  корректирующим  кодом,  то  требуется
синхронизация и по кодовым словам. Эту синхронизацию часто называют кадровой. В
докладе  рассматривается  синхронизация  демодулятора  сигналов  блочного
пространственно  временного  кодирования  (БПВК).  Вопросам  их  синхронизации  в
литературе  уделяется  мало  внимания.  Что  касается  частотной  синхронизации
(восстановления  несущей)  и  тактовой  (посимвольной)  синхронизации,  то  эти  виды
синхронизации в демодуляторах решаются традиционными методами для демодуляторов
модулированных сигналов цифровой модуляции.

В литературе предложены способы кадровой синхронизации демодуляторов БПВК
для сигналов  OFDM –  это  специальные  синхронизирующие  последовательности,
снижающие частотную и энергетическую эффективность  системы передачи.  Поскольку
при БПВК каждый канальный символ передается дважды – например, i  и i  ( – знак
комплексного  сопряжения),  то  следует  вывод,  что  демодулируемый  сигнал  имеет
большую избыточность, и следует найти способ синхронизации по рабочему сигналу (без
дополнительных последовательностей). 

Способ  кадровой  синхронизации  рассмотрим  на  примере  «классического»  кода
Аламоути – две передающие антенны и одна приемная антенна. Используем обозначения
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Секція 1. Радіозв’язок та телебачення

книги [1]. В таблице 1 приведены два последовательных кадра. передаваемые по каналу
связи. Здесь i  – канальный символ сигнала ФМ-М, М = 2, 4, 8, … 

Таблица 1 – Сигналы кода Аламуоти
–1 0 1 2 Время (нижний индекс символов)
θ–1 – 0

θ1 – 2
Сигнал от 1-й антенны

θ0 
 1

θ2 1
Сигнал от 2-й антенны

Предыдущий кадр Обрабатываемый
кадр

Отсчеты  демодулируемого  сигнала  в  обрабатываемом  кадре  (табл.  1)  после
когерентного детектирования и фильтрации в моменты времени 1 и 2  записываются [1]:

,122111  hhy (1)

,212212   hhy (2)

где  21 , hh  – коэффициенты передачи путей от 1-й и 2-й передающих антенн до точки
отсчетов в демодуляторе;

21 ,   – отсчеты гауссовского шума.
Оценками передаваемых символов являются линейные комбинации отсчетов (1) и

(2) [1]:

  ,ˆ
22111

2

2

2

122111
  hhhhyhyh (3)

  .ˆ
12212

2

2

2

121122   hhhhyhyh (4)

Из  последних  соотношений  видно,  что  при  объединении  отсчетов  имеет  место
накопление  отсчетов  передаваемых  символов,  чем  обеспечивается  максимизация
отношения  сигнал/шум.  Такая  ситуация  имеет  место  при  верной  установке  кадровой
синхронизации.

Рассмотрим ситуацию: кадровая синхронизация установлена не верно. Например,
обработка символов ведется отсчетами,  взятыми в моменты 0 и 1.  Отчет  y1 определен
выше формулой (1). По такому же правилу определим отсчет в предыдущий момент и
получим пару отсчетов y0 и y1 вместо пары отсчетов, описываемых формулами (1) и (2),

  ,012010  


 hhy (5)

.122111  hhy (6)

Считаем, что коэффициенты передачи путей от 1-й и 2-й передающих антенн до
точки отсчетов в демодуляторе не изменяются в пределах двух тактовых интервалов.

Сформируем оценки символов  ош
1̂  и  ош

2̂  по правилам (3) и (4), используя  y0 –
формула (5) – вместо  y1 и  y1 – формула (6) вместо  y2 (верхний индекс «ош» отображает
ситуацию неверной установки синхронизации). Символы, передаваемые в моменты 0 и 1,
записаны в табл. 1.

Анализ  выражений для оценок  символов  ош
1̂  и  ош

2̂  показывает,  в  каждую из

оценок символы – 0 ,  
 1 ,  θ1 и  θ2 входят по одному разу.  Учитывая статистическую

независимость  передаваемых символов …θ–1,  θ0,  θ1,  θ2,… делаем вывод,  что  в  оценках
символов  ош

1̂  и  ош
2̂  нет  когерентного накопления передаваемых символов,  а  оценки

ош
1̂  и ош

2̂  можно рассматривать как отсчеты реализации шума. 
Система кадровой синхронизации (код Аламоути, две передающие антенны, одна

приемная) будет анализировать две гипотезы – назовем их «ошибочная», «правильная».
Сигналами выбора гипотезы являются
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21
ˆˆ  , (7)

вычисленные на данном и предыдущем тактах. Эти величины фильтруются (производится
накопление), на каждом такте производится сравнение гипотез и выбор по максимуму с
целью правильной установки границ кадров.

Описанный  алгоритм  проверен  путем  моделирования  в  среде  MATLAB при
модуляции ФМ-4. Описанный способ кадровой синхронизации при демодуляции сигналов
БПВК может применяться и при других значениях числа уровней фазовой модуляции, при
других БПВК, использующих различное число передающих и приемных антенн. Этот же
способ кадровой синхронизации может применяться и при дифференциальных БПВК.

Список литературы
1. Бакулин  М.Г.  Технология  МІМО:  принципы  и  алгоритмы.  /  М.Г.  Бакулин,

Л.А. Варукина, В.Б. Крейнделин: Горячая линия – Телеком, 2014.- 244 с.

Ільченко І.В.
ОНАЗ ім. О.С. Попова

МОДЕЛЮВАННЯ РАДІОПОКРИТТЯ ДЛЯ МЕРЕЖ РУХОМОГО ЗВ’ЯЗКУ
ТЕХНОЛОГІЇ 5G В УМОВАХ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА В СМУГАХ ЧАСТОТ

НЗВЧ

Проведено  моделювання  радіопокриття  для  мереж  рухомого  зв’язку
радіотехнології 5G в умовах міського середовища. Наведено моделі поширення радіохвиль
в смугах частот НЗВЧ. За результатами розрахунку максимальної дальності приймання
для систем 5G в смугах частот НЗВЧ визначено, що для міського середовища щільність
встановлення  буде  суттєво  вищою  ніж  для  систем  4G.  При  розгортанні  мереж  5G
розглядаються смуги радіочастот 24.25 – 33.4 ГГц, 37 – 52.6 ГГц та 66 – 86 ГГц. 

Технології  рухомого  зв’язку  п’ятого  покоління  (5G)  –  це  нова  фаза  еволюції
стандартів рухомого зв’язку, після 4G LTE. Мережі п’ятого покоління пов’язані з новим
радіоінтерфейсом IMT-2020, що стандартизується в Міжнародному союзі електрозв’язку
(ITU) і стосується формування концепції майбутнього розвитку Міжнародного рухомого
електрозв'язку (IMT) на період до 2020 року і далі. 

Аналіз смуг частот для радіоінтерфейсу 5G, показує, що наразі основна увага при
подальшому розгортанні мереж 5G зосереджена для смуг НЗВЧ – надзвичайно високих
частот, а саме у діапазоні від 24,25 ГГц до 86 ГГц. На Всесвітній конференції радіозв’язку
2019 року, що відбувається кожні чотири роки під егідою ITU, для 5G було розподілено
смуги радіочастот 24,25-27,5 ГГц, 37-43,5 ГГц, 43,5-47 ГГц, 47,2-48,2 ГГц та 66-71 ГГц.

З урахуванням цього актуальним є питання оцінки радіопокриття нових мереж 5G
у смугах частот НЗВЧ. На рисунку 1 наведено сценарії розгортання мереж 5G на основі
Рекомендації  ITU-R  M.2101-0  [1-2].  Розглянемо  більш  детально  сценарії  міського
середовища.

Макростільник  в  міському  середовищі. Сценарій  макростільника  в  міському
середовищі  призначений  для  багатоповерхових  будівель,  коли  антени  базової  станції
встановлюються, як правило, на рівні  або вище рівня даху. Потужність базової станції
може змінюватися в залежності від необхідного покриття. Користувачі можуть перебувати
або поза приміщенням, або всередині приміщення. 

Мікростільник  в  міському  середовищі.  Сценарій  мікростільника  в  міському
середовищі  призначений  для  багатоповерхових  будівель,  коли  антени  базової  станції
встановлюються  нижче  рівня  даху.  Антени  базової  станції  розгортаються  зазвичай  як
односекторні антени або антени з формуванням променя з низькою вихідною потужністю.
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У цьому сценарії розгортання антени знаходяться в середовищі, в якому умови поширення
радіохвиль  характеризуються  домінуванням  ефектів  блокування  та  багатопроменевого
поширення, наприклад вуличні мікростільники або точки доступу. 

Відповідно до [2] рекомендуються наступні варіанти середовищ для моделювання
радіоканалу мереж 5G для смуг частот НЗВЧ (табл. 1).

Таблиця 1 – Варіанти середовищ для моделювання радіоканалу мереж 5G
Середовище 
моделювання

Всередині 
приміщення

Міське середовище
Сільське 
середовище

Тип каналу InH_A, InH_B

Макрорівень: 
UMa_A, UMa_B
Мікрорівень:
UMi_A, UMi_B

RMa_A, RMa_B

Відповідно  до  [3]  пропонуються  наступні  моделі  поширення  радіохвиль  для
моделювання  радіоканалу  5G  в  смугах  частот  НЗВЧ.  Нижче  наведено  PL  –  втрати
поширення  радіохвиль  для  різних  типів  моделей  в  умовах  міського  середовища
(макрорівень).

Модель UMa_A, пряма видимість

1 2D BP
UMa LOS

2 BP 2D

10

5

PL м d d
PL

PL d d км

 
     ,                                                  (1)

1 3D28.0 22lg( ) 20lg( )cPL d f   ,                                                       (2)
де 4SF    дБ – середньоквадратичне відхилення; 10 м ≤ d3D ≤ 5000 м – відстань

між антенами базової та абонентської станцій; hBS ≤ 25 м – висота підвісу антени базової
станції; 6 ГГц  ≤  fc ≤ 100 ГГц – частота носійного коливання; 1.5 м ≤ hUT ≤ 22.5 м –
висота антени абонентської станції.

d'BP = 4∙h'BS∙h'UT ∙fc/c,                                                              (3)
2 2

2 340lg( ) 28.0 20lg( ) 9 lg(( ' ) ( ) )D c BP BS UTPL d f d h h      ,                            (4)

де 4SF    дБ – середньоквадратичне відхилення.
Модель UMa_A, непряма видимість

UMa NLOS UMa LOS UMa NLOSmax( , )PL PL PL   ,                                      (5)

   UMa NLOS 3D UT13.54 39.08lg 20lg 0.6( 1.5)cPL d f h     
,                          (6)

де 6SF   дБ – середньоквадратичне відхилення; 
Модель UMa_В, пряма видимість

1 2D BP
UMa LOS

2 BP 2D

10

5

PL м d d
PL

PL d d км

 
     ,                                                  (7)

 1 3D28.0 22lg( ) 20lg( )cPL d f   ,                                                        (8)

 
2 2

2 340lg( ) 28.0 20lg( ) 9lg(( ' ) ( ) )D c BP BS UTPL d f d h h      ，                           (9)

де 4
SF

   дБ – середньоквадратичне відхилення.
Модель UMa_В,  непряма видимість

UMa NLOS UMa LOS UMa NLOSmax( , )PL PL PL   ，                                   (10)

   UMa NLOS 3D UT13.54 39.08lg 20lg 0.6( 1.5)cPL d f h      ，                       (11)

де 6
SF

   дБ – середньоквадратичне відхилення.
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Для  моделювання  радіоканалу  5G  в  смугах  частот  НЗВЧ  використовуються
параметри  мережі  відповідно  до  [4-5].  Результати  розрахунку  максимальної  дальності
приймання для систем 5G в смугах частот НЗВЧ зведено в таблиці 2.

Таблиця  2  –  Результати  розрахунку  максимальної  дальності  приймання  для
міського середовища для систем 5G в смугах частот НЗВЧ

Спектральна 
ефективність

Міське середовище, 
пряма видимість, м

Міське середовище, непряма 
видимість, м 

28.5 ГГц 45 ГГц 76 ГГц 28.5 ГГц 45 ГГц
76 
ГГц

0.1523 1580 863 430 122 90 58

3.3223 198 107 59 38 27 18

7.4063 29 20 12 12 8 6

За результатами розрахунку максимальної дальності приймання для систем 5G в
смугах частот НЗВЧ можна зробити наступні висновки:

– покриття в мережах 5G, що працюють в смугах НЗВЧ, дуже залежить від смуги
радіочастот:  24.25  –  33.4  ГГц,  37  –  52.6  ГГц  або  66  –  86  ГГц  та  від  спектральної
ефективності, що використовується;

– для максимальної  спектральної  ефективності,  а  отже і  пропускної  здатності  в
мережі дальність приймання становить до 29 м в міському середовищі;

– для  середньої  спектральної  ефективності  в  міському  середовищі  дальність
приймання становить від 59 м до 198 м при наявності прямої видимості та від 18 м до 38 м
при відсутності прямої видимості;

– для  мінімальної  спектральної  ефективності,  в  міському  середовищі  дальність
приймання становить від 430 м до 1580 м при наявності прямої видимості та від 58 м до
122 м при відсутності прямої видимості;

– отримані результати розрахунку максимальної дальності приймання для систем
5G показують, що для міського середовища щільність встановлення буде суттєво вищою
ніж для систем 4G.
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ОНАЗ ім. О.С. Попова

ФАКТОРИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ЕФЕКТИВНІСТЬ СВІТЛОВИПРОМІНЮЮЧИХ
ДІОДІВ

Анотація. Досліджувались  фактори,  що  визначають  ефективність
світловипромінюючих  діодів.  Показано,  що  вона  визначається  співвідношенням  між
інтенсивностями випромінювальної та безвипромінювальної рекомбінації  носіїв заряду,
яка  залежить  від  зонної  структури  напівпровідника  та  концентрації  різноманітних
домішок у них. Вивчається роль глибоких рівнів в ефективності електролюмінесценції. 

Ефективність  електролюмінісценції  свіловипромінюючих  діодів  суттєво
визначається  співвідношенням  між  інтенсивностями  випромінювальної  та
безвипромінювальної рекомбінації носіїв заряду. Це співвідношення залежить від зонної
структури напівпровідника, що використовується, а також від концентрації активаторних
домішок, фонових домішок та власних дефектів у напівпровідниках. При використанні,
наприклад,  потрійної  сполуки  GaAsP в  індикаторних  світлодіодах  із  збільшенням
концентрації фосфору в активній області спостерігається зсув спектру випромінювання в
область  більшої  чутливості  людського  ока,  але  в  той  же  час  змінює  структуру,  що
приводить  до  зниження  інтенсивності  випромінювальних  переходів.  При  цьому
збільшується роль безвипромінювальних переходів. Тому для таких діодів гостро стоїть
питання про зниження інтенсивності безвипромінювальної рекомбінації в активному шарі
та області об’ємного заряду p-n-переходу.

З точки зору якості матеріалу для виготовлення світловипромінюючих діодів він
повинен мати такі ж електричні характеристики, як і хороший електричний діод, але в той
же час для світлодіоду суттєво важлива роль інжектованих носіїв. Необхідне існування
високого  коефіцієнту  інжекції  неосновних  носіїв,  причому  з  переважною  інжекцією  в
задану область p-n-переходу. При цьому якомога більше інжектованих неосновних носіїв
повинні прорекомбінувати через єдиний випромінюючий канал, що включає спеціально
введений центр  випромінювальної  рекомбінації.  Це є  найбільш жорсткою умовою при
виготовлені  приборів   на  основі  широкозонних  напівпровідників,  що  мають  широкий
набір небажаних та зазвичай важко ідентифікованих домішок, дефектів гратки і т.д., через
які  проходить  небажана  рекомбінація.  Ймовірно,  що  існуючі  рекомбінаційні  центри
відповідають і за деградацію приборів при їх експлуатації.

Тверді  розчини  типу  GaAsP широко  використовують  в  оптоелектроніці  та
напівпровідниковій  електроніці.  Це обумовлено можливістю досить  широко  змінювати
величину забороненої зони в залежності від складу твердого розчину, тим самим отримати
випромінювання в різноманітних областях спектру. Для отримання більш надійних даних
щодо залежності люмінесцентних властивостей твердих розчинів від їх складу найбільш
можливим є вивчення фотолюмінесценції однорідно легованих зразків.

Для  збільшення  квантового  виходу  люмінесценції  біля  переходу  до  непрямо
зонного  напівпровідника  можна  використовувати  легування  азотом.  Воно  може
відбуватися із-за росту “ефекту зонної структури ” із-за зменшення різниці енергій, що
відповідає енергетичному зазору між мінімумами зони провідності.

Вплив азоту заключається в тому, що в непрямозонних твердих розчинах виникає
широка,  але  досить  ефективна  полоса  люмінесценції,  що розташована  в  області  більш
низьких енергій.

На квантовий вихід люмінесценції впливає і невідповідність постійних гратки. Для
червоних  світлодіодів  на  основі  GaAsP цей  вплив  можна  зменшити,  якщо
використовувати  товстий  шар  твердого  розчину  із  змінним  складом  для  узгодження
підкладки  та  шару  твердого  розчину  n-типу.  За  ним  повинен  йти  дуже  товстий  шар
постійного  складу  та  нарощуватись  далі  більш  тонкий  шар.  Густина  дислокацій  в
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останньому шарі  повинна бути пропорційною максимуму градієнта  складу в  шарі,  що
узгоджується. Градієнт можна зробити досить малим.

Одним із самих основних параметрів, що визначають ефективність роботи любого
світловипромінюючого  діоду  є  його  внутрішній  квантовий  вихід,  тобто  відношення
ймовірності випромінювальних переходів до суми ймовірностей безвипромінювальних та
випромінювальних переходів. Ймовірність безвипромінювальних переходів буде залежати
від концентрації  та параметрів безвипромінювальної рекомбінації.  Як правило, в якості
безвипромінювальних  центрів  виступають  глибокі  рівні,  обумовлені  дефектами
різноманітних видів, крім того, глибокі рівні можуть також поглинати випромінювання,
тим самим знижуючи квантовий вихід світловипромінюючих діодів. Таким чином, люба
інформація  про  ці  рівні,  отримана  безпосередньо  із  вимірювання  параметрів  світло
випромінюючих діодів носить великий інтерес.

До  сих  пір  багато  залишається  невідомим у  механізмі  створення  різноманітних
дефектів та їх властивостях,  хоча ці дві сторони проблеми дефектоутворення пов’язані
між  собою.  Доки  ще  не  має  повного  теоретичного  опису  для  дефектів  із  глибокими
рівнями.
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Ірха В.І., Марколенко Т.Д.
ОНАЗ ім. О.С. Попова

ДОСЛІДЖЕННЯ ГЛИБОКИХ РІВНІВ В P-N-СТРУКТУРАХ МЕТОДОМ
ТЕРМОСТИМУЛЬОВАНИХ СТРУМІВ

Анотація. Досліджувалось  існування глибоких рівнів  в  p-n-структурах методом
термостимульованих струмів. Описується методика їх отримування. Показується, що
ефективність електролюмінісценції пов’язана із існуванням таких рівнів.

Як  правило,  в  якості  безвипромінювальних  центрів  в  випромінювальних  p-n-
структурах є глибокі рівні,  обумовлені дефектами різного виду. Тому люба інформація
про  них  є  дуже  важливою.  Одним  із  методів  знаходження  енергетичного  спектра
домішкових  рівнів  є  вивчення  кривих  термостимульваного  струму.  Відомо,  якщо  при
низькій  температурі  заповнити  рівні  прилипання  (рівні  нерекомбінаційного  захвату)
носіями струму (наприклад, освітлюючи напівпровідник), то такий стан може зберігатися
досить довгий час,  так як захоплення рівнями прилипання носіїв струму протилежного
знаку із дозволеної зони заборонено,  а тепловий закід протилежних носіїв  при низькій
температурі  мало  ймовірний.  Однак  при  повільному  нагріванні  напівпровідників  за
рахунок теплових закидів, концентрація носіїв струму в зоні і струм (якщо прикладено
електричне  поле)  ростуть.  Цей  додатковий  струм  (більший  темнового)  і  буде
термостимульованим струмом.

Для  вимірювання  спектрів  термостимульованих  струмів  зразок  розміщувався  у
тримач із контактами-фіксаторами та екранувався від зовнішніх електричних та магнітних
полів. Конструкція кріостату дозволяє швидко (3 – 4 хвилини) здійснювати охолодження
зразка від максимальної до мінімальної температури при зануренні його в дьюар із азотом.
Лінійний  нагрів  здійснювався  за  допомогою  печі,  що  живилася  від  стабілізованого
джерела напруги.

Термостимульований  струм,  що  виникав  в  p-n-переході  при  його  нагріванні  із
постійною  швидкістю  і  який  виникав  із  накладанням  на  зразок  деякої  величини
зворотного  зміщення,  вимірювалися  електричним  підсилювачем  по  значенню  падіння
напруги  на  вхідному  навантажувальному  опорі,  розташованому  в  середині  виносного
блоку  електричного  підсилювача  ВК  2–16  (чутливість  2·10–16  А),  який  мав  вихід  на
двокоординатний  самописець.  Спектри  представляли  собою  залежність
термостимульованого струму від ЕРС диференціальної термопари.

Використовувана  нами  вимірювальна  установка  дозволяла  отримувати  як
температурні залежності зворотних струмів через p-n-переходи, так і їх часові розгортки
при  фіксованих  температурах.  В  процесі  вимірювання  самих  термостимульованих
струмів, а також при дослідженні їх релаксаційних характеристик зразки знаходилися в
темноті. В ході експерименту помічено суттєву різницю в характері заповнення рівнів у
забороненій  зоні  p-n-структур  від  того,  проходить  це  заповнення  безпосередньо
електричним полем, чи безпосередньо потоком світла.

Параметри домішкових центрів розраховувались при умові відсутності повторного
прилипання та незмінності  ширини збідненого шару в процесі  зникнення ловушок,  що
підтверджувалося  незмінністю  ємності  p-n-переходів  при  заповненні  та  опустошенні
ловушок.

Дослідження  термостимульованих  струмів  показали,  що  в  збідненій  області  та
прилягаючих до неї шарах n- та p- області є цілий ряд дрібних (із енергією іонізації 0,08
еВ), так і глибоких (0,46; 0,51; 0,57; 0,6 еВ) локальних центрів, концентрація яких досягає
1015 – 1017см–3. Величина термостимульованих струмів відмінна від нуля в широкій області
температур,  що говорить про існування квазінеперервного розподілу глибоких рівнів  у
забороненій зоні. Рівні із енергією іонізації 0,08 еВ можуть бути приписані центрам, що
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містять атоми кремнію, а рівні із енергіями іонізації від 0,2 до 0,46 еВ, ймовірно пов’язані
із атомами міді; рівні із енергіями іонізації 0,57 еВ – киснем. 

Конфендрат В.М, Маковеєнко Д.О. 
ОНАЗ ім. О.С. Попова

ОЦІНКА МОДЕЛІ ВОЛЬФІША-ІКЕГАМІ  ТА МОДИФІКОВАНОЇ МОДЕЛІ
ХАТА В СМУГАХ РАДІОЧАСТОТ 1800 МГЦ ТА 2600 МГЦ

Анотація.  В  роботі  проведено  порівняльне  оцінювання  моделей  поширення
радіохвиль в умовах міської забудови з даним вимірювань для смуги 3 (1710 – 1880 МГц)
та смуги 7  (2500 –  2690 МГц)  в  мережі  LTE.  Використано математичні  вирази для
моделі  Вольфіша-Ікегамі  (WIM)  і  модифікованої  моделі  Хата.  Ці  моделі  можуть
застосовуватися для різних умов поширення радіохвиль як для LOS (пряма видимість) і
NLOS (непряма видимість). 

При  прогнозуванні  рівнів  сигналу  за  допомогою  моделей  поширення  враховано
зв'язок  між  втратами  в  радіолінії  та  параметрами  приймально-передавального
обладнання.  Проведено  вимірювання  рівня  сигналу  в  мережі  LTE  для  двох  базових
станцій: MCC=255, MNC=03, CID=41, PCI=403, f=2647,5 МГц та MCC=255, MNC=03,
CID=32, PCI=31, f=1837,5 МГц. Вимірювання проведено у двох програмах  Cellular-Z та
Net Monitor Lite, що мають схожий та багатий функціонал для аналізу мереж LTE. 

Отримані кількісні оцінки середньоквадратичного відхилення даних вимірювань з
даними прогнозування рівня сигналу для двох моделей в умовах міської забудови. 

Моделі поширення – це математичні інструменти, використовувані інженерами і
вченими  для  проектування,  визначення  енергетичних  характеристик  радіоканалів,
розрахунку  радіо-покриття,  визначення  умов  забезпечення  електромагнітної  сумісності
радіоелектронних засобів і оптимізації бездротових мереж. 

Вони традиційно сфокусовані на прогнозуванні середньої потужності сигналу на
заданій відстані  від передавача,  а також на змінах потужності  сигналу в безпосередній
просторовій  близькості  до  конкретного  місця  розташування.  Ці  моделі  можуть  бути
розділені на дві групи: емпіричні (або статистичні) і детерміновані [1-2]. 

Найбільш широке практичне застосування отримали статистичні моделі, засновані
на  усередненні  великої  кількості  емпіричних  даних  експериментальних  досліджень
напруженості  поля,  отриманих  в  різних  умовах  організації  радіозв'язку.  У  той  же  час
залишається  актуальним  дослідження  поширення  радіохвиль  з  метою  вибору  моделі
поширення для конкретних умов організації радіомереж 

В даний час для вирішення практичних завдань прогнозування рівнів сигналів в
каналах  радіозв'язку  різного  призначення  широко  використовують  статистичні  моделі,
такі як модель Вольфіша-Ікегамі (WI) [1-2] і модифікована модель Хата  [3-4].  Ці моделі
поряд з моделями ITU-R P.1546-6 та ITU-R P.1812-5 [5] рекомендовано для застосування
Міжнародним Союзом електрозв’язку для прогнозування рівня сигналу систем рухомого
радіозв'язку.  В  роботі  проведено  порівняльний  аналіз  результатів  розрахунків
енергетичних  характеристик,  виконаних  за  різними моделями поширення  радіохвиль,  і
порівняння результатів з виміряними характеристиками радіоканалу в мережі LTE .

Для  міської  забудови  втрати  при  розповсюдженні  сигналу  за  модифікованою
моделлю Хата визначаються залежно від частоти.

Для частоти 1500 МГц 2000 МГцf 
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.          (1)
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Для частоти 2000 МГц 3000 МГцf 

 
46,3 33,9 lg(2000) 10 lg( ) 13,82 lg(max{30, })

44,9 6,55 lg(max{30, }) lg( ) ( )

2000
b

b m

L H

H d a H

f    

  
.       (2)

 де  f –  частота,  МГц;   1 2min ,
m

H h h  –  мінімальна  з  висот  двох  антен,  які

розглядаються, м;  1 2max ,
b

H h h – максимальна з висот двох антен, які розглядаються,

м; d – відстань, км, має становити менше 100 км; ( )
m

a H  – корегуючий коефіцієнт висоти
найменшої антени:

( ) (1,1 lg( ) 0,7) min{10, } (1,56 lg( ) 0,8) max{0, 20 lg( /10)}m m ma H f H f H     ;   (3)

Іншою  моделлю,  що  розглядається  є  модель  Вольфіша-Ікегамі.  Модель
використовується при розрахунку загасання в міському середовищі. 

У моделі розрізняють два випадки LOS (пряма видимість) і NLOS (non-line-of-sight,
тобто в разі  непрямої  видимості).  У разі  LOS, якщо на прямій поширення сигналу від
передавача і приймача немає загороджень, то модель описується рівнянням [2]:

)lg( 20+)lg( 26+42,6= fdLlos . (4)
У  разі  NLOS до  сукупності  емпіричних  факторів,  врахованих  розрахунковою

формулою входять висоти антен базової BSh  і рухомих станцій mh , ширина вулиць  ,
відстані  між  будівлями  b ,  висота  будівель  rh  і  орієнтація  вулиць  щодо  напрямку
поширення  сигналу   .  При непрямій видимості  модель Вольфіша-Ікегамі описується
рівнянням [2]:

,msdrtsfs +L+LLLNLOS  (5)

де  fsL   втрати у вільному просторі;  rtsL  – втрати від дифракції та розсіювання

верхівками будівель; msdL  – втрати від множинної дифракції. Як розраховувати ці втрати
детально описано у [2].

Далі  було  проведено  вимірювання  залежності  рівня  сигналу  в  умовах  міської
забудови  в  мережі  LTE від  відстані  до  антени  базової  станції.  При  проведенні
вимірювання визначався параметр RSRP [6] (Reference Signal Received Power) – опорний
сигнал прийнятої потужності або середня потужність ресурсних елементів, які передають
опорні  сигнали  у  всій  смузі.  Параметр  RSRP  вимірює  потужність  сигналу  в  певному
секторі  виключаючи  шум  та  перешкоди  від  інших  секторів.  Рівні  RSRP  для  сигналу
знаходяться  в  межах  від  мінус  75  дБм  біля  LTE  комірки  до  мінус  120  дБм  на  межі
покриття комірки. 

Вимірювання  проведено  у  двох  програмах  Cellular-Z та  Net Monitor Lite.  Ці
програми мають схожий та багатий функціонал для аналізу мереж LTE.

Вимірювання рівня RSRP проведено для наступних випадків:
 базової  станції  LTE з  ідентифікаційними  параметрами  MCC=255,  MNC=03,

CID=41, PCI=403, f =2647,5 МГц;
 базової  станції  LTE з  ідентифікаційними  параметрами  MCC=255,  MNC=03,

CID=32, PCI=31, f =1837,5 МГц.
При прогнозуванні рівнів сигналу за допомогою моделей поширення враховується

зв'язок між втратами в радіолінії та параметрами приймально-передавального обладнання,
який визначається наступним виразом:

min-= PЕІВПL , (6)

де  ЕІВП – еквівалентно-ізотропна випромінювана потужність, дБм;   – рівень

сигналу на вході приймача, дБм. ЕІВП дорівнює:
 -) ),(-(=  FGPЕІВП БСБС , (7)
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Секція 1. Радіозв’язок та телебачення

де  БСP  – потужність на виході передавача, дБм;  БСG  – коефіцієнт підсилення
передавальної  антени  відносно  ізотропної  антени,  дБ;   –  втрати  антено-фідерному
тракті, дБ.  ),( F – коефіцієнт, що враховує зниження випромінюваної потужності, що
обумовлено діаграмою спрямованості. У головному напрямку цей коефіцієнт дорівнює 0.
У загальному випадку  за формулою (9):

     
, 20lg 20lg

mаx сер

E E
F

E E

   
      

    
,                                               (8)

де    mаxE E  та    серE E  –  нормовані  діаграми  спрямованості  антени  в

вертикальній  та  горизонтальній  площинах  відповідно;  mаxE   –  максимальне  значення

напруженості поля в вертикальній площині; серE   – середнє значення напруженості поля в

горизонтальній  площині  (для  кругової  діаграми  спрямованості);  ,   –  кут  місця  та
азимут випромінювання відповідно.

Моделювання проводилося за наступними параметрами: частоти 1710-1880 МГц
Смуга 3),  2500-2690  МГц (Смуга 7)  до  відстані  0,5  км  з  кроком  0,05  км;  при  висоті
передаваючої антени 30 м з коефіцієнтом посилення 15,2 – 15,8 дБ; приймальної антени
1,5 м з потужністю передавача 5 Вт і загальними втратами у передавальному тракті в 1 дБ.

В таблиці 1 наведено середньоквадратичне відхилення прогнозованих значень для
моделей поширення від значень вимірювань. 

Таблиця  1  –  Оцінка  середньоквадратичного  відхилення  моделей  поширення  від
даних вимірювань.

Отримані результати моделювання порівняні з даними вимірювань рівня сигналу
(RSRP) в мережі LTE в умовах міської забудови. Середньоквадратичне відхилення в смузі
3 становить від 2,98 дБ до 3,7 дБ, а для смуги 7 від 5,98 дБ до 7,15 дБ. 

У загальному випадку у смузі 3 модифікована модель Хата та модель Вольфіша-
Ікегамі  мають  приблизно  однакові  похибки  до  результатів  вимірювань.  У  смузі  7
модифікована модель Хата більше відповідає експериментальним даним.  
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Cellular-Z 2,98 дБ 3,43 дБ 5,98 дБ 6,52 дБ
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Мазуркевич О.Ф.
ОНАЗ ім. О.С.Попова

ПИТАННЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДАНИХ
ЩОДО КОЛЬОРОСПРИЙНЯТТЯ З ОГЛЯДУ НА ВИКОРИСТАННЯ ЇХ

У ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ЗАСТОСУВАННЯХ

Анотація. Розглянуто дослідження МакАдама, Брауна, Вишецького та Філдера,
експерименти  дослідного  центру  LUTCHI  з  оцінювання  кольоросприйняття  та
порогового кольоророзрізнення. Сформульовано проблему урахування експериментальних
даних з порогового сприйняття яскравості в існуючих просторах кольорозрізнення.

На  сьогоднішній  день  вища  метрика  кольору  є  досить  розробленою,
стандартизованою  та  використовуваною  в  інженерній  та  науковій  практиці.  Побудова
вищої метрики кольору базується не тільки на законах Грасмана,  але й на психофізиці
сприймання  кольорів.  Тобто  створення  вищих  метрик  кольору  потребує  достатньої
кількості експериментальних даних зі сприйняття кольору зоровим аналізатором людини.
Загалом можна виділити два підходи до проведення таких експериментів: психофізичні
методи,  розроблені  Фехнером (методи установки  на  найбільшу  подібність  стимулів  та
установки  на  ледве  помітні  розбіжності  в  стимулах)  та  методи  психофізичного
шкалювання,  розроблені  Стивенсом (побудова психофізичної  шкали у відповідності  до
сприйманої  величини  стимула).  За  цими  підходами  можна  виділити  декілька  значних
експериментів:

1. Експеримент МакАдама.  Систематичне  дослідження з  оцінювання порогових
властивостей  зору на  різних  ділянках  колірних  діаграм було проведено  МакАдамом у
1942 році  [1].  Дослідження включало себе урівнювання за колірністю двох стимулів –
фіксованого та випробувального. Результатом досліджень стали еліпси різних діаметрів,
побудованих  навколо  25  точок  з  фіксованою  колірністю.  Еліпси  було  побудовано  на
основі результатів  приблизно 20000 експериментів  з урівнювання  спостерігачем  PGN з
нормальним  кольоровим  зором  та  являють  собою  геометричне  місце  точок  однаково
сприйманих  колірностей.  Півосі  еліпсів  дорівнюють  середньоквадратичним  помилкам
встановлення колірних рівностей спостерігачами за однакової яскравості для всіх еліпсів
(48 кд/м2). Довжину півосей приймають за поріг кольоророзрізення.

2. Експерименти  Брауна  та  Брауна–МакАдама.  У  1949  році  Брауном  та
МакАдамом  було  проведено  дослідження  з  оцінювання  порогового  розрізнення
розбіжностей кольорі [2]. Випробування проводились для 38 фіксованих стимулів двома
спостерігачами  (WRJB та  DLM). Яскравості  порівнюваних  стимулів  змінювались  в
діапазоні  від  1  кд/м2 до  34  кд/м2.  На  основі  експериментальних  даних  Брауном  та
МакАдамом  було  побудовано  38  еліпсоїдів  кольоророзрізнення.  Детальний опис
проведення  експерименту  Брауна-МакАдама  та  довжину  півосей  поперечних  перерізів
еліпсоїдів  для  відповідних  рівнів  яскравості  представлено  в  [6].  В  подальших
дослідженнях з порогового кольоророзрізнення Брауном у 1957 р. [3] було отримано 22
еліпсоїди з центрами в широкому діапазоні колірностей та яскравостей від 10,3 кд/м2 до
20,6  кд/м2,  причому експеримент  проводився  з  залученням 12 спостерігачів.  Еліпсоїди
було  побудовано  шляхом  вагового  усереднення  експериментальних  даних  всіх
спостерігачів. Поперечні перерізи еліпсоїдів Брауна надано в [6]. 
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3. Експерименти  Вишецького  та  Філдера.  В  роботах  Вишецького  (1965)  [4]  й
Вишецького  та  Філдера  (1971)  [5]  були  представлені  дані  з  урівнювання  великих
розбіжностей  в  кольорі,  тобто  розбіжностей,  в  декілька  разів  більших  за  поріг
кольоророзрізнення. Експеримент проводився з використанням трьох шестикутних полей
діаметром  3°  кожний,  що  їх  було  розташовано  у  білому  оточенні  яскравістю  6  кд/м2.
Спостерігачам (GF, AR та GW) пропонувалося оцінити різницю в кольорі для кожного з
шестикутників  попарно.  Кінцеве  урівнювання  досягалось  за  однаково  сприйманої
яскравості та колірності для трьох шестикутників разом. Експеримент було проведено для
28 фіксованих стимулів яскравістю 12 кд/м2. Таким чином, результатом дослідження стали
28 еліпсоїдів розрізнення великих кольорових розбіжностей [6].

4. Експерименти  дослідного  центру  LUTCHI  (Loughborough  University  of
Technology Computer and Human Interface). В роботах Луо (1991, 1993, 1995) [7-11] Ханта
та  Луо  (1994)  [12]  були  представлені  дані  зі  шкалювання  за  магнітудою  сприйняття
кольору  за  різних  умов  освітлення.  Експерименти  проводились  4-8  спостерігачами  з
нормальним кольоровим зором для стимулів, які було розділено на 8 груп відповідно до
умов спостереження стимулів,  а також до характеристик самих стимулів. Загалом було
проведено 59 фаз експерименту. Оцінка проводилась за світлою, колірністю та колірним
тоном,  а  також  за  допомогою  теле-спектрорадіометру  вимірювались  колориметричні
характеристики  оцінюваного  стимулу.  Колориметричні  характеристики  виражені  в
координатах  xyY.  Оцінки  світлоти  та  колірного  тону  обчислювались  як  арифметичне
середнє  наданих  спостерігачами  оцінок,  оцінка  колірності   як  геометричне  середнє.
Яскравості  стимулів  змінювались  в  широкому  діапазоні.  Наприклад,  для
самовипромінюючих стимулів (ЕПТ) яскравості змінювались від 20 кд/м2 до 42 кд/м2.

Результати  експериментів  МакАдама  і  дані  LUTCHI  отримали  вираження  при
побудові просторів кольоророзрізнення (CIELAB, CIELUV і нелінійне перетворення (ξ, η)
колірного  графіку  МКО  1960)  та  моделі  кольоросприйняття  CIECAM02  відповідно.
Зазначені  простори  та  модель не  є  універсальними  у  передбаченні  кольору  та  ледве
помітних відмінностей в кольорі, хоча модель CIECAM02 є значно більш розробленою в
тому  сенсі,  що  в  ній  враховано  більший  набір  експериментальних  даних.  Дані  з
порогового кольоророзрізнення Брауна-МакАдама, Брауна та дані з розрізнення великих
розбіжностей в кольорі Вищецького та Філдера взагалі не враховані в існуючих системах
кольоросприйняття.

Однак сучасний рівень прогресу телевізійних технологій є таким, що відтворення
зображень може виконуватись із якістю, яку характеризують відмінністю між кольорами
передаваної  сцени  та  відтвореного  зображення  на  рівні  порогів  розрізнення  кольорів.
Тому  задача  розробки  саме  просторів  кольоророзрізення  методами  оптимізації  з
урахуванням  повного  набору  експериментальних  даних  вважається  нами  одним  із
приоритетних напрямків телевізійної кваліметрії. Таку задачу можна вирішити на основі
нелінійного  перетворення  (ξ,  η) колірного графіку МКО 1960,  виконаного МакАдамом
[13-15] через наявність аналітичного виразу перетворення та приближення його метрики,
до евклідової метрики [16, стор. 351].
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Мазуркевич О.Ф.
ОНАЗ ім. О.С. Попова

ОЦІНКА РІВНОМІРНОСТІ ГЕОДЕЗИЧНОЇ ДІАГРАМИ МАКАДАМА З
УРАХУВАННЯМ ПОРОГОВИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОЛЬОРОСПРИЙНЯТТЯ

Анотація.  Проведено  оцінку  рівномірності  геодезичної  діаграми  колірності
МакАдама з урахуванням порогових властивостей кольоросприйняття. Сформульовано
критерій рівномірності площини колірності.

Для  оцінки  рівномірності  площини  колірності  моделей  кольоророзрізення  з
урахуванням  порогових  властивостей  кольоророзрізнення  необхідно  виконати
апроксимацію еліпсів кольоророзрізнення, що являють собою після проекції в зазначені
простори набір точок з центром в середині, з метою знаходження таких параметрів еліпсів
, як малий та великий радіус, площа та статистичні розбіжності еліпсів в різних ділянках
діаграм колірності. Апроксимація еліпсів проводилась за методом найменших квадратів.
Всього було апроксимовано  3 набори експериментальних  даних (192 еліпси)  для двох
діаграм колірності CIE LUV та (ξ, η).
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а) б)
Рисунок 1 – Приклад апроксимації 1 еліпсу Luo в системі а) CIE LUV, б) (ξ, η)

Таблиця 1 – Середні  радіуси,  середня площа та дисперсія відхилу від середньої
площі даних з кольоророзрізнення у системі (ξ, η)

a b S 2
Дані МакАдама та
Брауна (38 еліпсів)

0,77349 0,905195 2,1985 1,04739

Дані Брауна (23 еліпса) 0,680633 1,191323 2,516866 0,845271

Дані Luo (131 еліпс) 0,23016 0,395184 0,278339 0,015338

За  обчисленою  статистикою  та  результатом  апроксимації  запропоновано
встановити критерій (1) за яким можливо мінімізувати площини колірності та наблизити
існуючі еліпси кольоророзрізнення до окружностей рівного діаметру.

Критерій рівномірності площини колірності з урахуванням порогових властивостей
кольоророзрізнення:

  2

1

1

min


  

 i

N

i
r

o or r
N

r (1)

Застосовуючи даний критерій шляхом мінімізації можливо знайти нові коефіцієнти
X  поліномів,  що  описують  діаграму  (ξ,  η),  де  б  еліпси  кольоророзрізнення  були
максимально наближені до окружностей за умови однакової площі
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Мамонова О.В., Кольцова О.С.
ОНАЗ ім. О.С. Попова

МЕРЕЖА ЦИФРОВОГО РАДІОМОВЛЕННЯ СТАНДАРТУ DAB+ 
ДЛЯ ПОКРИТТЯ АВТОМАГІСТРАЛІ КИЇВ-ОДЕСА

Анотація.  Запропоновано  варіант  побудови  інфраструктури  передавальної
мережі  для  передавання  сигналів  цифрового  радіомовлення  в  системі  DAB+  для
покриття автомобільної дороги Київ – Одеса

Поширення  технології  цифрового мовлення DAB+ триває у країнах Європи,  що
надає  можливість  радіомовникам  збільшувати  кількість  програм,  додатково  до
передавання аудіо контенту надавати послуги щодо передавання даних різного характеру
– текст, графіка тощо,  а також забезпечувати ефективне використання радіочастотного
ресурсу за рахунок розбудови одночастотних синхронних мереж.

В червні 2018 р. в Україні також відбулося впровадження цієї системи в м. Київ в
режимі  тестового  мовлення.  14  радіомовників  скористалися  можливістю  передавати
власний контент у складі цифрового мультиплексу в якості альтернативи до існуючих FM
трансляцій.  Проте  у  новому  проекті  Плану  розвитку  національного
телерадіоінформаційного  простору,  опублікованому  Національною  радою  України  з
питань  телебачення  і  радіомовлення  [1],  зазначено,  що  Нацрада замовляє  дослідження
щодо  розбудови  загальнонаціональної  мережі  мовлення  в  стандарті  DAB+  з  метою
якісного  покриття  сигналом  автомобільних  доріг  державного  значення  та  обласних
центрів.

В Україні загальна протяжність автомобільних доріг державного значення складає
46640 км, до яких віднесено і дорогу Київ – Одеса протяжність 564,2 км.

Як  зазначено  у  проекті  Плану  розвитку  телерадіоінформаційного  простору
розбудова  мережі  буде  здійснюватися  з  використанням  потужностей  державного
оператора телекомунікацій Концерну РРТ [1].

Отже,  враховуючи  дані  Концерну  РРТ  щодо  наявності  передавальних  центрів
телерадіомовлення  у  населених  пунктах,  розташованих  поблизу  автомагістралі  Київ  –
Одеса [2, 3], можна запропонувати такі місця розташування передавачів DAB+ мовлення:

Таблиця 1 – Розташування передавачів
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Розташування передавача Ефективна висота підвісу
передавальної антени, мНаселений пункт Область

Одеса Одеська 160
Роздільна Одеська 50

Петровірівка
(Жовтень)

Одеська 175

Благовіщенське
(Ульянівка)

Кіровоградська 115

Біла Церква Київська 85
Київ Київська 270

Відстань  між передавачами має бути обрано також і  з  урахуванням можливості
роботи мережі в режимі SFN (одночастотній синхронній мережі).

За  такої  роботи  мережі  сигнал  кожного  передавача  з  її  складу  не  повинен
створювати заваду іншим. З цією метою відстань між передавачами  d має задовольняти
умові:

,                                                                (1)

де d – відстань між станціями радіопередачі, км
с – швидкість світла, м/с

 – тривалість захисного інтервалу ОFDM символу, с

Відповідно до стандарту на систему DAB + захисний інтервал становить 246 мкс
[4].

У зв'язку з цим визначимо відстань між станціями передачі та максимальний час
затримки сигналів у мережі.

Таблиця 2 – Час затримки сигналів у мережі
Ділянки траси Відстань між

передавачами, км
Максимальний час

затримки сигналу , с

Одеса – Роздільна 66 22∙

Роздільна – Петровірівка 47 15,6∙

Петровірівка – Благовіщенське 120 40∙

Благовіщенське – Біла Церква 164 54,6∙

Біла Церква – Київ 77 25,6∙

Як бачимо, передавачі розташовані таким чином, що в разі роботи на одній частоті
вони не будуть створювати завади один одному, оскільки максимально можливі затримки
сигналів не перевищують захисний інтервал (246 мкс).

Наступним  етапом  роботи  щодо  визначення  характеристик  мережі  має  бути
визначення  потужностей окремих  передавачів  і  рекомендацій  щодо  характеристик
передавальних антен.

Список літератури
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Панченко А. Ю., Зиненко Н. С.
Харьковский национальный университет радиоэлектроники

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ
ПРОЦЕДУРЫ ПРИ АНАЛИЗЕ СЛОЖНЫХ

ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

В основе методик расчета параметров сложных электродинамических систем лежит
метод частичных областей [1]. В этом методе система разделяется на простые области,
границы  которых  совпадают  с  координатными  поверхностями.  Для  каждой  области
составляется  математическая  модель  процесса  происходящего в  ней.  Для
электродинамических  систем  в  основе  модели  лежат  представления  функции  Грина  в
области,  в  которой  может  происходить  некоторый  волновой  процесс.  Рассмотрим
линейную  систему.  Основной  особенностью  функции  Грина  линейной  системы  на

ограниченном интервале  21, xx  является ее
симметрия  относительно  диагонали  на
плоскости  xx ,0, ,  где  x  –  точка
наблюдения,  x  – точка источника. Причем
на  линии  симметрии  расположен  излом
функции, соответствующий условию для ее
производной  и  непрерывности  самой
функции.

Например, для простейшей линейной
системы,  процессы в  которой описываются

волновым  уравнением  02
2

2
 Fk

dx

Fd
 при

параметрах  системы:  2k ,

    021  xFxF ,      121  xFxF  и

2,01 x ,  5,02 x  изображение  функции

Грина представлено на рис.1.
В качестве реального примера сложной электродинамической системы рассмотрим

четвертьволновой  резонаторный  сенсор  диэлектрической  проницаемости  плоских
многослойных  образцов  (рис.2).  Здесь  образцом  может  быть  слой  3z ,  4z  и
последующие.

Особенности  компонент  функций  Грина
рассмотрим  на  примере  цилиндрической  области
(рис.2,  3z ). Для этого представим одну из сумм

),(1 rrS  ,  которые  входят  в  интегральное

уравнение  источника  [2]. Она  является
компонентой функции Грина  магнитного  поля от
источника магнитного тока на границе между 1z
и 2z :
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Рисунок 1 – Функция Грина волнового
уравнения

Рисунок 2 – Резонаторный сенсор
диэлектрической проницаемости
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Неизменяемые  в  процессе  последующего  интегрирования  коэффициенты
слагаемых этого ряда содержат знаменатели, зависящие от радиального размера области,
ее  заполнения  и  номера  члена  ряда  nz ,1 .  В  числителе  содержится  гиперболическая

функция,  определяющая амплитуду колебаний  ),(1 rrS  ,  зависящая от осевого размера
(рис.2):
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 .          (4.2)

Этот и дальнейшие расчеты в
этом разделе проводились на основе
аналитической  модели  для  рабочей
области  размером  R1=1мм,  R2=2мм,
R3=3мм,  Δz2=1,5мм  (рис.3.3)  при

)001,01(12 i ,  10f ГГц  и

напряженности  в  плоскости  заданного  поля,  которая  во  всех  случаях  находилась  на
коаксиальном участке, равной Еr =1/r  [V/m].. 

Поведение nz ,1  практически полностью определяется гиперболической функцией
 2csh zn , что позволяет существенно ограничить необходимое число членов ряда при

сохранении  необходимой  точности.
Это  позволяет  ограничить
количество  расчетных  процедур,
поставив  условие  малости  n-ых
членов  ряда  по  отношению  к
первому.

Волновой  процесс  в  области
описывают сомножители числителей.
В каждом из членов ряда, например
для n=5,  они  выглядят  следующим
образом (рис.3): 

      n
IIII

n zr
r

r
r

s ,1,1  






  .(4.3)

Они определяют осцилляции членов ряда по радиусу. 
Полностью поведение компонент суммы )),(Re( 1 rrS   представлено на рис.4 а.
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Рисунок 2 – Действительная и мнимая
составляющие nz ,1  

Рисунок 3 – Пример поведения членов ряда S1, 
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Эта  сумма  не  содержит  осцилляций,  изменяется  плавно  и  монотонно,  расчет

требует менее 1 с машинного времени. Чтобы не загромождать программу, ограничений
по nz ,1  не ставили.

Особенности функций Грина сумма ),(1 rrS   еще не проявляет. Причина состоит в

том, что сама по себе ),(1 rrS   функцией Грина не является. 
Второй компонентой функции  Грина  для этой  области  определяют токи  между

3z  и 2z . Их описывают с помощью выражения ),(2 rrS   (рис.4 б):

     
 

 













1

222 cth),(
n

II
n

II
n

II
n

II
n

IIII

z
k

r
r

r
rrrS 




  .                                   (4)

Непосредственно  функция  ),(2 rrS   также  функцией  Грина  не  является.  Но

составляющие  ),(2 rrS   частично  начинают  проявлять  ее  особенности,  в  частности,
излом,  расположенный  по  диагонали  области  определения.  Детальные  расчеты
показывают, что он есть и на мнимой. Определяется этот излом наличием  2cosh zn  в
числителях слагаемых, который возникает при интегрировании по источнику, плоскость
которого  совпадает  с  плоскостью  искомого  распределения.  Аналогичная  ситуация
возникает  при  расчете  функции  ),(3 rrS  ,  которая  описывает  поле  в  свободном
пространстве (рис.5 а):
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Полностью особенности функций Грина проявляются в множителе, связывающим
распределения всех источников ),(4 rrS 

 
(рис.5.б). 
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а                                                                          б

Рисунок 4 – Действительные части сумм S1 (а) и S2 (б)  

   

а                                                                          б

Рисунок 5 – Действительные части суммы S3 (а) и функции Грина источников (б)
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Здесь особенности функций Грина проявились полностью.
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АНАЛИЗ ПРИНИПОВ И БАЗОВЫХ СООТНОШЕНИЙ МЕТОДА
РАДИОАКУСТИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ АТМОСФЕРЫ

Идея  определения  скорости  звука  при  помощи  рассеяния  радиоволн  на
периодической структуре, образованной звуковой волной в атмосфере, была подсказана

успехами  теоретических  и
экспериментальных  исследований
дифракции  света  на
ультразвуковых  пучках  в
жидкостях  и  кристаллах  [1].
Строгое  общее  решение  этой
задачи,  полученное  в  1933  г.
Бриллюэном,  весьма  сложно,  так
как  в  нем  результирующее  поле
выражается через функции Матье.
Исходя  из  этого,  при  различных
частных  постановках  задачи
вводят  какие-либо  упрощения
непосредственно  в  постановку
задачи.

Зачастую  использовался
метод решения, представленный Раманом и Натом (рис. 1).

Данный метод применяется при выполнении соотношения   между длиной

звуковой волны и световой и прямым углом между электромагнитным и акустическим

волновыми векторами . В этом случае дифракция света происходит под

небольшими углами к вектору , появляются эффекты многократного рассеяния световых

волн, которые приводят к существованию дифракционных пучков многих порядков.
При  анализе  звуковая  волна  меняется  на  систему  отражающих  плоскостей,

отстающих друг от друга на расстояние . Изменением интенсивности падающего света

пренебрегают. Тогда при нормальных   направление на дифракционный максимум 

m-го порядка равно:
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Рисунок 1 – Дифракция Рамана-Ната
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(1)

В этом случае воздействие звукового пучка на световую волну вызывает только
периодическую фазовую модуляцию волнового фронта:

(2)

где  – поперечный размер.

Данное условие соответствует ближней зоне относительно рассеивателей размером

порядка  по всей длине взаимодействия звуковых и световых волн.

Дифракция Брэгга отличается тем, что пучок света проходит в прямом направлении
практически без потери мощности, а рассеянное излучение содержит единственный четко
выраженный порядок в зеркальном направлении (рис. 2).

Световой  луч  1 отражается  частично  от  плоской  структуры  плотности  среды,
синусоидально  промодулированной  звуком,  и  формирует  основной  проходящий  луч  и
систему  параллельных вторичных лучей  1',  1'',  1''',…,  1n.  В  связи  со  слабым уровнем
отражения потери энергии падающим лучом можно игнорировать. Можно игнорировать и

двукратные. Отраженные лучи  1',  1'',  1''',…,  1n попадут в фазу, если угол скольжения  

удовлетворяет условию:

(3)

где  – "брэгговский" угол.

В данном случае разность хода между ними равна длине световой волны . Когда

электромагнитная  волна  ложится  на  звуковую  под  брэгговским  углом,  то  происходит
сложение  амплитуд  всех  волн  (синфазное  сложение),  которые  отражены  разными
плоскостями  и  соседними  зонами  одной  плоскости.  Таким  образом,  в  зеркальном
направлении будет отслеживаться резонансный максимум рассеянного поля.

Как видно из рисунка 2, угол  между направлением исходной и отраженной волн

равен  .  При дифракции Рамана-Ната угол между соседними порядками тоже равен

удвоенному углу Брэгга  ,  но так как отношение  очень мало, брэгговские

углы  также  малы.  Такое  отличие  приводит  к  тому,  что  при   дифрагированное

излучение  распространяется  симметрично  в  схожих  к  исходному  направлениях,

отклоняясь при каждом рассеянии на углы .

Так  как  геометрия  дифракции  брэгговского  типа  соответствует  задаче
зондирования, то она взята за основу идеи радиоакустического зондирования атмосферы.
Значительно  упрощает  интерпретацию  результатов  то,  что  в  данном  случае  для
математического  описания  достаточно  приближение  однократного  рассеяния  [2].
Достаточный для приема уровень  рассеянного  сигнала  будет при выполнении условия

Брэгга,  между  длинами  волн   и   и  углом  падения  электромагнитной  волны  на

звуковую:

(4)

где  – угол падения.
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К  тому  же,  с  целью  получения  нужного  уровня  сигнала,  следует  применять
достаточно длинную звуковую решетку.

В  настоящее  время  идея  радиоакустического  зондирования  (РАЗ)  реализуется
следующим  образом.  Применение  высокочастотного  ультразвука  для  зондирования
атмосферы  невозможно  из-за  его  большого  поглощения.  Следовательно,  в
радиоакустическом  зондировании  используют  звуковые  волны  длиной  от  десятков
сантиметров до нескольких метров и радиоволны дециметрового и метрового диапазонов.

Величина  доплеровского  сдвига  частоты  принятого  сигнала   при  совпадении
направлений распространения радио и звуковой волн и выполнении условия Брэгга равна
звуковой частоте , которая, в свою очередь определяется абсолютной температурой Т :

(5)

где с – скорость звука; а – постоянный коэффициент, зависящей от состава газа.
Рассеянный сигнал можно наблюдать только при выполнении условия Брэгга для

довольно длинного цуга звуковых волн. При рассеянии радиоволн сравнительно малой
длины обратное рассеяние наблюдается не только при выполнении условия Брэгга, но и в

определенном диапазоне длин волн  . В этом случае результирующая амплитуда

сигнала станет меньше за счет неполной синфазности отраженных волн. 
Выражение (5) лежит в основе методики дистанционного измерения температуры.
Погрешности  радиоакустического  измерения  температуры  делятся  на  2  вида:

аппаратурные и геофизические. К аппаратурным погрешностям относятся:
1.  Погрешности  измерения  скорости  распространения  звуковой  волны.  Они

определяются  точностью  определения  доплеровского  сдвига  частоты  и  стабильностью
генераторов  звукового  и  радиоизлучения.  При
отношении  сигнал/шум  больше  6  дБ  точность
измерения лучевой составляющей скорости звука,
усредненной  по  нескольким  минутам,  способна

достигать  значения  м/с,  что

показывает  ошибку  в  измерении  температуры  

.

2.  Ошибки  в  установке  направления
зондирования.  Практически  достижимые
точности  установки  направлений  достаточно
велики.

На рис. 3 представлены результаты расчета
погрешности  определения  температуры  в
зависимости  от  ошибки  определения  с и
установки направлений зондирования.

Из  рис.  3  наблюдается,  что  при
многолучевом  зондировании  для  получения

аппаратурной точности в 0,5ОС нужно, чтобы ошибка определения скорости звука не была

больше  значения  0,01  ,  а  также  ошибка  в  определении  угла  зондирования  по

отношению к вертикали не превышала значения 0,001 рад (3,6'). Практически достижимые
точности установки направлений достаточно велики.

3.  Неточность  поправки на  бистатичность  системы РАЗ,  которую оценивают по
формуле:

(6)

74-а науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу,
 науковців, аспірантів та студентів

Рисунок 3 –Погрешности
определения температуры
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Для  правильного  расчета  данной  поправки  нужно  учитывать  реальное
пространственное  распределение  фаз  и  амплитуд  радио  и  звукового  излучения.  Такие
эксперименты  не  производились.  В  некоторых  системах  РАЗ  определялись  лишь
диаграммы направленности, поэтому расчет точности на бистатичность проблемный.

Геофизические погрешности связаны с измерением атмосферных параметров [3]: 
1. Точность выполнения условия Брэгга, что находится в зависимости от формы

огибающей  принятого  сигнала,  которая  характеризуется  ветровым  сносом
сфокусированного пятна отраженного излучения, градиентами температуры, влажности, и
способом  настройки  условия  Брэгга  при  изменении  температуры  по  вертикальному
профилю зондирования.

При настройке по средней температуре погрешность может достигать до 1 .

2.  При однолучевом вертикальном РАЗ исключение вертикальной составляющей
скорости ветра возможна путем усреднения по некоторому числу звуковых посылок.

3.  Точность  определения  коэффициента  а в  формуле  Лапласа  (5)  зависит  от
относительной влажности. Пренебрежение изменчивостью данного коэффициента может

привести к ошибке в определении температуры до 1,5 .
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ВЫБОР ТИПА СВЧ СЕНСОРА ДЛЯ ОПЕРАТИВНОЙ
ДИАГНОСТИКИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ И ПУТИ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЕГО АНАЛИТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

При решении задач измерений особое место занимают задачи разработки новых
устройств  для  неразрушающего  контроля.  Это  относится  к  измерению  параметров
материалов  в  момент  технологического  воздействия  или  непосредственно  по  его
окончанию. 

Особенности  электрофизических  свойств  многих  веществ  состоят  в  том,  что  их
заметное  изменение  проявляется  в  СВЧ  диапазоне,  поскольку  там  находятся
релаксационные  частоты  их  молекул,  в  частности  это  относится  к  молекулам  воды.
Поэтому использование СВЧ в качестве рабочих частот измерителей может обеспечить
наибольшую информативность формируемых в датчике измерительных сигналов. Но при
этом существенно возрастают сложности предварительного анализа параметров и выбора
наиболее эффективных конструкций СВЧ датчиков.

Макетирование, опытная отработка и экспериментирование с конструкциями СВЧ
устройств  связано  со  значительными  материальными  и  временными  затратами.  Эти
проблемы,  а  также  ряд  других  задач  технического  плана  требуют  совершенствования
методов  теоретического  анализа  и  численного  моделирования  электродинамических
процессов в СВЧ устройствах и, в частности, в СВЧ сенсорах.

Математические  моделирование  и  теоретический анализ,  основанный на точном
решении  волновой  задачи  для  СВЧ  сенсора,  дает  наиболее  полное  представление  о
параметрах  проектируемой  конструкции.  Этому  способствует  значительное
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распространение  вычислительной  техники  и  ее  постоянное  техническое
совершенствование. 

В  СВЧ  диапазоне  наиболее  часто  используют  резонаторные  сенсоры,  которые
отвечают требованию высокой чувствительности. Открытые резонаторные измерительные
преобразователи  (РИП)  требуют  образцов  значительных  размеров,  а  закрытые  –  не
отвечают  условиям  оперативных  поточных  измерений.  Переходным  звеном  между
открытыми и закрытыми типами резонаторных измерителей являются четвертьволновые
РИП. Они в наибольшей степени отвечают требованиям минимизации объемов проб при
сохранении  высокой  чувствительности.  Выполнение  открытого  конца  РИП  в  виде
коаксиальной  измерительной  апертуры  (КИА)  малого  размера  позволяет
сконцентрировать  электрическое  поле  резонатора  в  малом  объеме.  Это  обеспечивает
максимальное изменение резонансной частоты РИП в зависимости от диэлектрических
свойств  объекта.  При  этом  размеры  такой  рабочей  области  определяются  не  длиной
волны, а размерами КИА. Кроме того, полуоткрытая система удобна и для проведения
поточных измерений в момент технологического воздействия. 

Выполнение всех элементов РИП и КИА в виде правильных круглых цилиндров
обеспечивает технологичность конструкции.  Кроме того,  это позволяет для построения
аналитической  модели  использовать  известные  математические  методы.  В  их  основе
лежит строгое представление функций Грина в круглых цилиндрических областях [1,2] и
метод  частичных  областей.  Для  решения  задач  микрозондовых  структур  удобным
оказался метод заданного поля [3]. Этот метод позволяет интегральные параметры РИП
(резонансную  частоту  f  и  добротность  Q  заменить  комплексным  значением
эквивалентной  сосредоточенной  емкости  КИА  C .  При  этом  электродинамическая,
волновая  основа  решения  сохраняется.  Метод  заданного  поля  существенно  упрощает
выкладки  и  дает  принципиальную  возможность  во  всех  практически  важных  случаях
обеспечить необходимую точность.

Еще  одним  достоинством  РИП  является  возможность  оперативного  изменения
рабочей  частоты..  При  возбуждении  основного  типа  колебаний  резонансная  частота
определяется  с  одной  стороны  эквивалентной  емкостью  апертуры,  с  другой  –  длиной
закороченной,  индуктивной  части  РИП.  Технологически  несложно  выполнить
закороченную  часть  с  подвижным  поршнем.  Измерения  в  диапазоне  частот  позволит
существенно увеличить информативность метода. 

Таким образом, выбор четвертьволновых РИП преобразователей с КИА отвечает
целому ряду требований, а именно:

1) варьированию в широком диапазоне размеров образцов;
2) относительная простота поточных измерений;
3) возможности построения математически строгих моделей [4];
4) технологичности выполнения сенсора;
5) возможности измерений в широком диапазоне частот.
Адекватная  математическая  модель  и  создание  эффективного  расчетного

алгоритма  отрывают  возможность  представления  распределений  электрического  поля
внутри  образца,  что  необходимо  для  учета  особенностей  неоднородных  объектов.
Геометрические  схемы  некоторых  вариантов  выполнения  РИП  с  КИА  и  помещения
исследуемого объекта представлены на рис.1, а-г. 
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Слои  на  представленных  рисунках  разделяют  по  плоскостям  нарушения

однородности электродинамической системы. На рис.1,а-в образец представлен слоем 3
 ,

Δz
3 , на рис.1,г – 3

 , 3
z  и 4

 , 4
z . Слои 2

  – защитный диэлектрик. При необходимости

использования кюветы для помещения жидкой пробы ее нужно выполнять из материала с
известной диэлектрической проницаемостью, и она должна иметь границы, совпадающие
с координатными поверхностями цилиндрической системы.

Во всех  случаях  исследуемый материал  расположен  в  пучности  электрического
поля, поэтому его влияние на выходные сигналы РИП будет максимальным. Как видно из
представленных  схем  имеется  достаточное  разнообразие  вариантов,  которые  будут
отличаться чувствительностью, рабочим диапазоном частот, диапазоном измерения  f  и
Q , точностью, вкладом различных участков образца в результат измерений и прочими
параметрами.  Рассматриваются  только КИА, образованные круглыми цилиндрами.  Это
удобно как по технологии изготовления, так и для создания математической модели.

Первые  математические  модели  коаксиальных  четвертьволновых  РИП  с
измерительной апертурой создавались на основе электростатического приближения.  Но
далее  было  показано,  что  значительная  систематическая  ошибка  такого  приближения,
возникающая как вследствие ошибок при вычислении распределения поля в образце, так и
вследствие  излучения  поля  во  внешнее  пространство  приводит  к  существенным
погрешностям модели.

Основанная на использовании тензорных функций Грина уравнений Максвелла для
круглых цилиндрических  областей  [1,2],  и  приближении  заданного  поля  [3],  волновая
теория коаксиальных РИП в настоящее время она достаточно хорошо развита [5].  При
правильных  геометрических  формах  частичных  областей,  составляющих  конструкцию

резонатора, такой РИП допускает точное, для практических всех случаев, математическое
описание,  что  существенно  облегчает  процесс  проектирования.  Кроме  того,  возможно
численное интегрирование при помощи математических пакетов, основанных на методе
конечных  элементов.  Однако,  даже  на  современных  компьютерах  оно  требует
значительных  затрат  машинного  времени,  кроме  того,  отсутствуют  промежуточные
зависимости,  которые облегчают  процесс  выбора  конструкции.  Аналитические  модели
позволяет уже на этапе получения математических соотношений определить взаимосвязи
и  величину  вклада  тех  или  иных  факторов.  Но  для  такого  резонатора  аналитическая
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Рисунок 1 – Примеры геометрических схем РИП с КИА и варианты помещения

исследуемого образца в рабочую область 
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модель  крайне  громоздка,  что  также  требует  значительного  времени  для  расчета  и
высокой  квалификации  конструкторов.  Поэтому  определение  оптимальных  путей
создания  методики  теоретической  калибровки  включает  детальный анализ  всех  этапов
построения аналитической модели. 

Несмотря  на  сравнительную  простоту  конструкции,  общее  число  параметров
такого РИП и взаимосвязей между ними весьма велико. В настоящее время построены
достаточно полные теоретические модели и детально исследованы многие свойства РИП с
КИА  [3-5].  Поэтому  в  дальнейшем  необходимо  ориентироваться  на  специфические
особенности при постановке конкретных задач.
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ОБОСНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ
РАДИОАКУСТИЧЕСКОГО МЕТОДА ЗОНДИРОВАНИЯ

АТМОСФЕРНОГО ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ

Преимущества метода радиоакустического зондирования (РАЗ) заключаются в том,
что  атмосферный  воздух  воздействует  на  акустическую  посылку,  которая  обладает
высокой  чувствительностью  [1].  Переносит  информацию  о  состоянии  посылки
электромагнитная волна, которая по сравнению с акустической волной существенно менее
чувствительна.  Это  позволяет  сохранить  и  далее  получить  значительный  объем
информации  с  помощью  такой  системы  зондирования.  Кроме  того,  возможно
воспользоваться  методами  увеличения  информации  путем  составления  отдельных
элементов

Примером  существенного  увеличения  объема  может  быть  трех-компонентная
схема  акустического  зондирования  [2]  или  четырехкомпонентная  схема
радиоакустического зондирования (рис.1).
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С целью одновременного определения методом РАЗ профилей температуры и трех
компонент скорости ветра следует измерять скорость звука в четырех направлениях.

Скорость  звука  в  направлении   которое задано  направляющими

косинусами  определяется выражением:

(1)

Если решить эту систему уравнений, то получим значение четырехмерного 
вектора:

(2)

где  – матрица системы уравнений:

где  – углы между направлениями зондирования и осью ;

 –  углы  между  проекциями  направлений  зондирования  на  плоскость  (x,  y)  и

положительным направлением оси x.
Для  зондирования  в  четырех  направлениях  необходимо  использование  четырех

систем РАЗ, т.к. отраженный сигнал можно наблюдать только при зеркальном отражении
радиоволн от звуковой решетки.

Для  того,  чтобы  в  многолучевой  схеме  обеспечить  оптимальную  точность
определения  скорости  ветра  и  температуры,  необходимы  системы  РАЗ  с  высокой

точностью установления углов  и , а также с узкой диаграммой направленности.
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Не  рекомендуется  размещать  все  лучи  по  образующим  кругового  конуса  с

вертикальной осью, потому что при этом первый и четвертый столбцы в матрице  будут

пропорциональны (невозможно определить температуру).

С увеличением   возрастает точность определения горизонтальных компонентов

скорости  ветра.  Но  также  с  ростом   увеличивается  погрешность  измерения

доплеровской частоты на заданной высоте, т.к. уменьшается отношение сигнал/шум.
Четырехлучевое зондирование представляет собой последовательное зондирование

в  четырех  направлениях,  поэтому  система  должна  своевременно  поворачиваться  по
азимуту и углу места. При последовательном зондировании к разнесению определяемых
составляющих  скорости  ветра  и  температуры  добавляется  разнесение  во  времени.
Вследствие  этого,  данным  методом  можно  определять  только  средние  значения
горизонтальных  компонент  скорости  ветра,  а  измерение  вертикальной  составляющей
скорости ветра в этом случае нецелесообразно, т.к. ее среднее значение близко к нулю.

Последовательное  зондирование  и  двух  направлениях  проще,  потому  что  одно
направление  вертикально,  а  другое  совпадает  с  направлением  скорости  ветра  возле
поверхности земли. Этим способом невозможно осуществлять зондирование на больших
высотах.

Существенной  проблемой  РАЗ  является  разрушение  структуры  зондирующего
пакета атмосферной турбулентностью.

Анализ  дифракционной  задачи  при  турбулентном  разрушении  зондирующего
пакета  можно  провести  на  основе  статистической  теории  антенн  [3].  В  этом  случае
зондирующий пакет можно представить сфокусированной апертурной антенной. 

В статистической теории антенн исследуются свойства антенны в том случае, если
распределение тока или поля в ней случайно. 

Существует множество механизмов возникновения флуктуаций, поэтому выделяют
два типа  статистики:  статистику  во времени отдельной антенны и статистику  по ряду
однотипных антенн.

Статистика во времени отдельной антенны – разброс по времени характеристик
одной и той же антенны. Факторами данного разброса являются: изменения поверхности
антенны  из-за  ветра  или  перепада  температуры,  нестабильность  питания  элементов
антенны и др.

Статистика по ряду однотипных антенн – разброс параметров однотипных антенн
по ряду. Причины разброса: разнородность материала антенн, неточности производства.

В случае, если изменения параметров антенны либо среды совершаются довольно
медленным темпом, то формально нет отличия между статистикой по ряду и статистикой
во времени.

Задача изучения антенн разделяется на внешнюю и внутреннюю.
Внешняя задача состоит в нахождении статистики поля антенны по статистически

заданному амплитудно-фазовому распределению источников. Внутренняя задача состоит
в  определении  статистики  амплитудно-фазового  распределения  источников,  также
характера источников и статистики пространственного положения.

Поле антенны обусловливает следующие важные параметры антенн:
– фазовую диаграмму;
– диаграмму направленности (ширину диаграммы, уровень боковых лепестков);
– поляризационную диаграмму.
Содержание статистики поля антенны составляет определение этих параметров и

исследование  зависимости  их  от  статистических  параметров  амплитудно-фазового
распределения.

Сначала определяют средние характеристики антенны:
– средняя диаграмма; 
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– средний КНД, который находится по формуле:

(3)

– ширина средней диаграммы и т.д.

После  этого  проводится  анализ:  флуктуаций  КНД,  флуктуаций  направления
главного максимума и флуктуаций амплитуды и фазы поля в определенных направлениях.

Недостаточно определить только средние характеристики антенны и флуктуации
параметров, поэтому нужно находить также  корреляционные функции поля антенны. В
случае,  если  поле  антенны  будет  нормально  распределенной  случайной  функцией,  то
описание  статистики  поля  при  помощью  корреляционных  функций  будет
исчерпывающим.

Исходными  величинами  при  исследовании  статистики  поля  являются
статистические  характеристики  амплитудно-фазового  распределения:  дисперсии  и
радиусы  корреляции  ошибок.  Данные  величины  находятся  теоретическим  решением
внутренней  задачи  или  из  эксперимента,  к  примеру,  посредством  обрабатывания
эмпирических  сведений  о  деформациях  зеркала  либо  путем  анализа  измеренного
амплитудно-фазового распределения.

Также  возможно  определение  величин  косвенными  методами,  при  которых
значения  дисперсии  и  радиусы  корреляции  ошибок  находятся  из  анализа  результатов
исследований каких-либо статистических характеристик антенны (расстояния поперечной
корреляции, снижения КНД, расширения главного лепестка).

Величины могут быть различными в зависимости от определенной конструкции
антенны и механизма возникновения погрешностей.

Оценки величин применяются для таких случаев:
– погрешности в апертуре обусловлены флуктуациями амплитуды и фазы поля в

падающей волне. В данном случае соотношение между размерами антенны и радиусом
корреляции флуктуаций может быть произвольным, а флуктуации могут быть большими;

– погрешности в апертуре обусловлены флуктуациями амплитуды и фазы поля в
рассеянной волне, в частности, при дальнем тропосферном распространении;

– погрешности в апертуре обусловлены неточностью производства  зеркала либо
его деформациями под влиянием температурных, весовых и ветровых нагрузок.

Исходя  из  вышеприведенного,  при  исследовании  статистики  поля  величины
предпочтительно полагать произвольными. Данное требование принято при исследовании
ширины  диаграммы  направленности,  КНД,  корреляционных  функций  поля  и  средних
диаграмм направленности.
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ВНЕДРЕНИЕ АДАПТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННЫЕ СЕТИ
СОТОВОЙ СВЯЗИ

Аннотация. В работе рассматриваются основные типы антенн, используемые на
базовых  станциях  (БС)  сотовых  систем  связи.  Исследуются  общие  отличия
предполагаемой сети 5G от своих предшественниц 3G и 4G. Оценивается пропускная
способность MIMO радиоканала для нескольких конфигураций антенных систем.

Ключевые  слова:  5G,  адаптация,  диаграмма  направленности  антенны,  Smart
antenna, пропускная способность, базовая станция, MIMO радиолиния.

Сотовая сеть подвижной связи (ССПС) развивается очень стремительно и сейчас
все большее внимание уделяется качественным показателям и надежности связи [1, 4, 5].
Таким  образом  повышение  качественных  показателей  и  надежности  связи  в  ССПС
возможно  за  счет  применения  на  БС  интеллектуальных  антенн  (Smart  Antenna)  или
использования технологии MIMO (Multiple Input Multiple Output – множественные входы,
множественные выходы).

Как  известно  [4],  технологии  мобильной  связи  третьего,  четвертого  и  пятого
поколений  с  каждым  разом  увеличивали  свою  производительность.  Например,  при
переходе от 3G к 4G скорости передачи данных в сети увеличивались  со скорости  от
2 Мбит/с  до  150  Мбит/с.  Впоследствии  LTE-Advanced  Pro  достигла  максимальных
скоростей  передачи  данных  в  Гбит/с,  и  недавно  продемонстрировала  пропускную
способность  данных 1,2  Гбит/с.  Однако  5G не  только  нацеливается  на  более  высокие
скорости  передачи  данных,  но  разнообразные  приложения,  которые  необходимо
абонентам в будущем.

Нестандартное  радио  (NSA)  –  это  стандарт,  который  позволяет  операторам
мобильной связи предоставлять услугу мобильного широкополосного доступа 5G за счет
использования существующей инфраструктуры 4G и будут использовать частоты между
3,3 и 3,8 ГГц. На рис. 1 показаны основные изменения мобильной широкополосной связи
5G, которая будет дополнять 4G [2].

Рисунок 1 – Основные параметры для оценки эффективности 4G и 5G

Smart antenna – это разновидность секторных антенн, используемых для излучения
радио сигнала базовой станции, которые в основном используются в третьем поколении
сотовой связи. Главное отличие умных антенн заключается в том, что благодаря особой
структуре антенной решетки они могут менять свою диаграмму направленности следом за
перемещением абонента в пространстве,  то есть «следить» за абонентом.  Smart antenna
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формирует несколько отдельных лучей, далее в зависимости от местоположения абонента
луч, за счет изменения уровня сигнала и фазы меняется направление основного излучения.
Адаптивными антеннами (АА) или интеллектуальными антеннами, называют антенны с
электронным  управлением  диаграммой  направленности  (ДН).  Чаще  всего  АА  по
структуре являются адаптивными антенными решетками (АР), состоящими из дискретных
элементов (слабонаправленных вибраторов), каждый из которых осуществляет излучения
или прием электромагнитных волн когерентно по отношению к другим элементам.  ДН
формируется в результате интерференции волн, излучаемых элементами. Если излучатели
идентичны  и  одинаково  ориентированы,  то  ДН адаптивных  решеток,  образованных
изотропными  излучателями,  можно  представить  в  виде  произведения  ДН  элемента
решетки на так называемый множитель решетки. Такая АА имеет ряд преимуществ. Одно
из  которых  –  увеличение  отношения  сигнал  /  шум;  формирование  нулей  ДН в
направлении помех: формирование нескольких лучей или сканирование лучом в секторе;
высокая надежность за счет избыточных элементов и использование низких напряжений в
активных  элементах  АР;  уменьшение  массогабаритных  характеристик  твердотельных
приемо-передающих  модулей  элементов  АР;  уменьшение  потерь  в  радиотракта;
увеличение  полосы  частот  и  ширины  сектора  [3,  6].  При  адаптации  по  критерию
максимума отношения полезный сигнал / помеха минимизируется мощность суммарных
помех, поступающих вместе с полезным сигналом. Адаптация по критерию оптимального
подавления помехи может быть применена при наличии сильной помехи, в направлении
прихода которой формируется ноль ДН, как показано на рис. 2 [6].

Рисунок 2 – Принцип адаптивного приема полезного сигнала

Одним из  важнейших параметров  для систем радиодоступа  будущих поколений
является пропускная способность, как один из факторов эффективности такой системы.
Приведём  пример  оценки  пропускной  способности  для  мобильных  систем  пятого  и
четвёртого  поколений.  Как правило,  системы мобильной связи построенные на  основе
технологии MIMO. Если сеть построена с использованием частотного дуплекса, то полоса
частот необходима – 20 МГц, а для систем 5 поколения – 100 МГц. Значение отношения
сигнал/шум  в  ячейке  меняется  с  удалением  абонента  от  базовой  станции  до  границы
ячейки.  Допустим эти значения будут С/Ш1 = 16дБ возле  БС,  С/Ш2 = 9дБ на  пути к
границе  ячейки  и  С/Ш3  =  6дБ  на  границе  ячейки.  В  таком  случае,  как  известно  [4],
пропускная способность MIMO-радиолиний определяется по формуле: 

 log 1 /
к 2

C Mf С Ш
MIMO

  (1)

где  min
прд пр

M M M   –минимальноеколичествоантенн  в  конфигурации  MIMO-

радиолинии, к
f  – ширина спектра радиоканала, ШС /  – отношение сигнал/шум.

Определим  как  меняется  пропускная  способность  MIMO-радиолинии  в
направлении  от  базовой  станции  к  мобильной  станции  в  зависимости  от  величины
значения С/Ш при условии, что конфигурация MIMO –радиолинии будут : 5×2 и 3×4. Т.к.

74-а науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу,
 науковців, аспірантів та студентів

48



Секція 1. Радіозв’язок та телебачення

в  системе  четвертого  поколения  используется  частотный  дуплекс,  то  ширина  спектра
радиоканала на линии вниз будет составлять  fк = 10 МГц из выделенной полосы 20МГц.
Результаты расчетов MIMO радиолинии представлены на рис.3. 

Рисунок 3 – Оценка пропускной способности MIMO-радиолинии для 4G и 5G 

Из рис. 3 видно,  что при тех же параметрах передачи и конфигурациях MIMO-
радиолинии  пропускная  способность  системы  5G  больше  в  5  раз,  чем  для  4G.  Это
позволит  увеличить  скорость  передачи  информации  в  такой  системе,  что  приведет  к
повышению эффективности такой системы.

Из выше сказанного можно сделать вывод, что используемые антенные технологии
имеют  существенное  значение  для  эффективности  систем  как  3-го,  так  и  4-го  и  5-го
поколений.  Переход  к  технологиям  пятого  поколения  даст  возможность  повысить
эффективность  сетей  радиодоступа,  по  сравнению  с  существующими.  Возможность
скорого перехода за счет совмещения с архитектурой сети предыдущего, 4-го поколения,
может  в  большей  степени  сократить  экономические  затраты,  однако  использование
панельных умных антенн будет сокращаться не так стремительно.
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА КОЛИЧЕСТВА АКТИВНЫХ АБОНЕНТОВ В СОТЕ
ПРИ НЕРАВНОМЕРНОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ МС В СОТЕ

Аннотация. В работе представлена методика расчета допустимого количества
активных абонентов в  соте при неравномерном действии внутрисистемных помех из
сот первого круга. Учитывается, что сеть, построенная на базе технологии  CDMA в
обратном  канале,  использует  автоматическую  регулировку  мощности  мобильной
станции  (МС)  по  каналам  служебной  связи  от  базовой  станции  (БС).  В  работе
подчеркнуто значение асинхронного режима функционирования сети, как особенность
обратного  канала  и  основной  показатель  эффективности  использования  частотного
ресурса.

 

В  современных  сетях  сотовой  связи  операторы  регулярно  сталкиваются  с
проблемами  по  расширению  зоны  покрытия,  а  также  улучшения  качества
предоставляемых услуг. На волне развития мобильных технологий от 2G до 4G немалую
роль  играет  технология  CDMA (Code Division Multiple Access).  На  сегодняшний  день
технология  CDMA  считается  одной  из  самых  перспективных  в  телекоммуникациях.
Пропускная способность (эффективность) сети зависит от множества параметров, таких
как: число БС, координаты БС, высота подвеса антенны БС, диаграмма направленности
антенны  БС,  радиуса  соты,  выбранной  модели  распространения  радиоволн  и  многих
других  характеристик  сотовой  сети  подвижной  радиосвязи  (ССПР).  Следственно,
сравнивая  сети  и  стандарты,  можно  говорить  только  о  каких-то  усредненных
характеристиках, т.е. называть потенциальные показатели мобильных сетей.

В подвижных системах с кодовым разделением сигналов все передатчики МС в
соте работают на одной и той же несущей частоте. В результате этого между мобильными
и  базовыми  станциями  могут  возникать  неустранимые  внутрисистемные  помехи.  В
восходящем направлении (uplink) приёмник БС принимает одновременно радиосигналы
от всех МС. Отсюда следует, что именно в восходящем направлении можно определить
максимальное число активных абонентов, одновременно работающих в соте с заданным
качеством обслуживания [4]. 

Рассмотрим случай, когда на территории центральной соты С0 находится приемник
БС0,  который  принимает  полезный  сигнал  от  МС0 данного  абонента.  Также,  БС0

принимает сигналы от других абонентов данной соты, которые создают помехи полезному
сигналу от МС0. Для нейтрализации эффекта «близкий - далекий» [1] мощность сигнала от
каждой МС на входе приемника БС0 должна быть постоянной и равной PС. Выравнивание
уровней  сигналов  активных  МС  реализует  схема  с  замкнутой  петлей  регулирования.
Обычно используют точность управления мощностью 0,5 дБ. Мощность входного сигнала
измеряется 16 раз в каждом кадре базовой станцией. Вдобавок, для изменения мощности,
излучаемой передатчиком МС в прямом канале, базовая станция посылает команды для
изменения этой величины. Регулировка столь оперативна,  что существенно сглаживает
даже быстрые (рэлеевские) замирания сигнала [3].

На  рис.  2  показана  такая  ситуация,  когда  на  вход  приемника  БС0 в  соте  С0

поступают внутрисистемные помехи из других сот в этой сети.
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Рисунок 1 – Пример поступления внутрисистемных помех от источников в первом
круге

Рассмотрим ситуацию, когда передатчики M активных абонентов работают в соте
С0.  На вход соответствующего  канала  приемника  БС0 поступают  М сигналов,  которые
создают суммарную системную помеху. 

Общеизвестно, что высокая устойчивость технологии CDMA позволяет уменьшить
размерность  кластера  до K=1.  Благодаря  этому повышается  эффективность  мобильной
связи,  то  есть  эффективность  использования  частотного  ресурса  путем  увеличения
частоты  использования.  В  таких  системах  с  кодовым  разделением  размер  кластера
выбирают равным единице (K = 1), когда каждый кластер состоит из одной соты. Таким
образом, в соседнем базовой С1 все МС работают на тех же частотах, что и в базовой С0.
Межсотовая  помеха  от  определенной  МС1,  которая  находится  на  расстоянии  d1,
поступает на вход приемника БС0. Предположим, что расположение всех МС внутри соты
С1 равномерно. В [1,4] была найдена усредненная мощность помехи от одной МС с С1 на
входе приемника БС0, которая выражается неравенством PП1 = 0,05РС. Если это значение
умножить  на  число  пользователей  М,  которые  находятся  в  одном  соте  и  на  число
соседних сот, которые окружают ее, то получим:

PП1 = 0,05= n х M = РС,                  n=0, 1, 2,..., 6.
 Обычно, в реальности абоненты в сотах размещении неравномерно:

1 2 3 4 5 6 .M M M M M M    
 
Отношение сигнал/помеха на входе приемника БС0 

приобретает вид [4]: 

                                                     ,
0
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05.0 – усредненная  мощность  помехи от  одной МС с  С1 на

входе приемника БС0 при неравномерном распределении; Mj – это количество активных
абонентов в  j-ой соседней соте; РП0=(М0–1)Рс – общая мощность помех в соте C0;  Pс  –
чувствительность приемника БС; M0 – это количество активных абонентов в соте C0. 

Из [4] получаем:
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Допустимое отношение сигнал / помеха на входе приемника в стандарте cdmaOne
(IS-95) составляет - 15 дБ, чтобы далее получить 6 дБ на выходе решающего устройства
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[3]. Вычислительной среде MATLAB произведем расчет максимального числа активных
абонентов для исследования в соте С0, которое определяется формулой (2).

Рисунок 2 – Зависимость емкости соты С0 от неравномерного влияния межсотовых
помех в восходящем канале

Приведенные зависимости показывают, что при отсутствии помех от соседних сот
число  пользователей  в  С0 не  может  превышать  32  абонента,  а  также  что  воздействие
межсотовых помех  сокращает  емкость  соты  в  среднем  на  2  абонента.  Из  всего  выше
сказанного можно сделать вывод, что фактор движения помех в соседних сотах может
привести  к  сокращению  числа  активных  абонентов  в  разы,  что  и  является  еще  более
перспективным направлением дальнейших исследований.
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Аннотация.  Рассмотрены  алгоритмы  оценки  составляющих  суммарной
неопределенности по типу В при прямых однократных измерениях силы тока. Получена
оценка неопределенностей поправки на потребляемую амперметром мощность.

Основным  количественным  выражением  неопределенности  измерений  является
стандартная неопределенность, определяемая в виде среднеквадратического отклонения.
Для расчета стандартной неопределенности типа В необходимо учитывать ряд влияющих
факторов,  таких  как:  схема  измерений;  условия  измерений  а  также  функции
распределения  вероятности  основной  и  дополнительных  погрешностей;   технические
характеристики прибора.

Формула для расчета суммарной стандартной неопределенности типа  В результата
измерения силы тока может иметь вид

,

где  –  неопределенность  основной  погрешности  амперметра;  –

неопределенность  от  отклонения  температуры  от  нормальной;  –  неопределенность

поправки на потребляемую амперметром мощность.
Для  оценки  неопределенности  основной  погрешности  прибора  определим  ее

дисперсию, как второй центральный момент

 

где ± а – границы допустимых значений основной погрешности прибора. 
 В  предположении  о  равновероятном  распределении  случайной  погрешности

внутри  таких  границ,  найдем  функцию  плотности  вероятностей  из  условия  её

нормирования

 .

Тогда неопределенность основной погрешности определяется как

 =  .

Для  оценки  неопределенности   учтём,  что  дополнительная  погрешность

прибора  вызванная  отклонением  температуры  окружающей  среды  Т  от  нормальной  

 будет  не  более  основной  погрешности  на  каждые  изменения

температуры. Тогда в предположении равновероятного распределения такой погрешности
температурная неопределенность будет равна

  .
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Относительная погрешность   измерения тока   амперметром с сопротивлением

RA  будет равна

 , 

где  І – действительное значение тока, R- сопротивление цепи,   и  Р- мощности

потребления соответственно амперметра и самой цепи. 
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Показание амперметра в цепи  будет равно:

 .

Определим  исправленный  результат  измерения,  с  учетом  поправки  на
систематическую  погрешность  измерения,  обусловленную  влиянием  сопротивления
амперметра. Тогда выражение для такой поправки будет

 . 

Рассматривая выражение как уравнение косвенных измерений, с учетом отсутствуя
корреляции  между  погрешностями  определения  сопротивления  амперметра    RA и
нагрузки R, можно записать выражение для стандартной неопределенности поправки 

 ,

где  ; σ

–  неопределенность  оценки  сопротивления  цепи;    -  неопределенность

оценки сопротивления амперметра RA.

Значения сопротивления цепи R и амперметра известны приближенно, в пределах
некоторых границ [Rmin;  Rmax],  [RA min;  RA max].  Считая все значения сопротивлений внутри
указанной  грани  равновероятными,  можно  оценить  неопределенности  обоих
сопротивлений как

 

,

.

Таким  образом  стандартная  неопределенность  вносимая  поправка  будет
оцениваться как

 ,

где  ;   – относительные интервалы возможных значений 

сопротивлений.
Представление  сведений  о  неопределенностях  измерений  является  требованием

зарубежных  партнеров.  Поэтому  полученные  оценки  неопределенностей  следует
использовать  как  при  планировании  измерений,  так  и  при  составлении  отчета  об  их
результатов.

74-а науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу,
 науковців, аспірантів та студентів

55



Секція 1. Радіозв’язок та телебачення

Список литературы
1. Коломієць Л.В.  Вимірювання в системах зв’язку. Підручник / Коломієць Л.В.,

Воробієнко П.П., Козаченко М.Т. і др. – Одеса: ТОВ «ВМВ», 2009, - 476 с.
2. Коломієць Л.В. Метрологія, стандартизація, сертифікація та управління якістю в

системах зв’язку. Підручник / Л.В. Коломієць , П.П. Воробієнко, М.Т. Козаченко і др. –
Одеса: ТОВ «ВМВ», 2009.

3. ДСТУ  –  Н  РМГ  43:2006  Застосування  «Руководства  по  выражению
неопределенности измерений» (РМГ 43-2001, IDT).

Таранішин О.О.
хistori11.06@gmail.com
ОНАЗ ім. О.С. Попова

АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ
МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ 5G В УКРАЇНІ

Анотація. У даній роботі був проведений  аналіз розвитку сучасного стандарту
мобільного зв’язку 5G в Україні. Було проаналізовано значення і особливі характеристики
цього  стандарту  та  готовність  вітчизняного  телекомунікаційного  ринку  до  його
впровадження.  

Вступ. На сьогоднішній день в багатьох країнах світу йде активне тестування і
поступове  впровадження  стандарту  зв'язку  нового  покоління  –  5G.  Очікується,  що
високошвидкісний  зв'язок  нової  ери  здійснить  справжню   революцію  в  розвитку
робототехніки, безпілотного транспорту та медицини. 

Станом на 2019 рік деякі  розвинуті  країни,  такі  як Південна Корея,  Швейцарія,
США, Китай,  вже навіть почали запускати комерційні послуги мережі  п’ятого покоління.

 Інтерес  до  стандарту  5G  не  став  виключенням  і  для  України.  Розмовини  про
можливості впровадження цієї технології   ведуться вже  протягом останніх двох років.
Проте,  на  телекомунікаційному  ринку  країни  поки  що  не  спостерігаються   суттєві
зрушення стосовно цього питання. Окрім цього у вітчизняних інформаційних джерелах
існує  замало  наукової  інформації  про  технічні   можливості  та  перспективи  ведення
технології мобільного зв’язку  5G в Україні.

Тому  мета  даної  роботи полягає  у  аналізі  розвитку  сучасного  стандарту
мобільного зв’язку  п’ятого  покоління в Україні. 

Основна  частина. Розмови про  можливе  впровадження  стандарту  5G в  Україні
почалися одразу після  запуску у 2018 році четвертого покоління технологій мобільного
зв'язку (4G). У 2019 році новий імпульс до розвитку  цієї теми надав указ Президента
України Петра Порошенка №242/2019 «Про забезпечення умов для впровадження системи
рухомого (мобільного) зв’язку п’ятого покоління» [1] , який  був підписаний 17 травня
2019 року. 

Згідно  цього указу новий стандарт зв'язку повинен бути запущений в Україні  вже
у 2020 році.  Втім, на думку радника голови Національної  ради з питань телебачення і
радіомовлення Олександра Глущенко  в найближчі роки повноцінного запуску технології
п’ятого покоління очікувати не варто, бо є сумніви, що через рік українці зможуть масово
використовувати стандарт 5G [2]. Такий невтішний прогноз легко пояснити рядом певних
проблем, що існують в країні, як у економічній, так і у технічній галузі. 

Проте  для  того  щоб  дізнатися  на  скільки  реально  запустити  технологію  5G  в
Україні, потрібно проаналізувати основні проблеми, які заважають її впровадженню. Але
спочатку потрібно більш  детально розібратися у тому, що представляє собою технологія
сучасного мобільного зв’язку п’ятого покоління.
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 5G  –  це  п'яте  покоління  мобільного  зв'язку,  що  діє  на  основі  стандартів
телекомунікацій, наступних за існуючими стандартами 4G / IMT-Advanced [3].

Впровадження технології 5G дозволить забезпечити високу пропускну здатність у
порівнянні з технологіями 4G, що в свою чергу дозволить забезпечити:  

- більшу доступність широкосмугового мобільного зв'язку; 
- використання режимів device-to-device; 
- наднадійні масштабні системи комунікації між пристроями,
- більш короткий час затримки; 
- швидкість інтернету від 1 – 2 Гбіт / с; 
- менші витрати енергії батарей  у порівняні з 4G-обладнанням. 
Крім  того,  передбачено,  що  нове  покоління  мереж  забезпечить  таку  швидкість

передачі даних, яка буде конкурувати з провідним інтернетом. 
П'яте покоління мобільних мереж також передбачає ряд наступних нововведень: а)

ця  технологія  передбачає  використання  декількох  антен  на  приймач.  В  результаті
швидкість передачі даних і якість сигналу зросте пропорційно кількості антен за рахунок
рознесеного прийому; б) сьогодні мережі LTE займають частоти нижче 3,5 ГГц; стандарти
5G  мають  на  увазі  використання  більш  високочастотних  діапазонів.  Це  дозволить
позбутися від перешкод, однак змусить збільшити потужність передавачів і більш щільно
розміщувати базові станції; в) технологія Network slicing дозволяє мобільним операторам
розгортати  логічно  ізольовані  мережі,  кожна  з  яких  буде  виділена  під  певні  потреби,
наприклад  для інтернету  речей,  широкосмугового  доступу,  трансляції  відео і  так  далі.
Таким чином, мобільна мережа нового покоління зможе більш гнучко підлаштовуватися
під різні  застосування;  г) D2D (Device-to-device)  –  пристрої,  що знаходяться  неподалік
один від одного, зможуть обмінюватися даними безпосередньо.

Враховуючі  вище  сказане  можна  припустити,  що  найбільше  від  впровадження
мобільного зв’язку  5G виграють такі  галузі  як:  медицина,  сфера розваг,  освіта,  важка
промисловість, автомобілебудування, транспорт та енергетика. До того ж сучасні базові
станції  5G  стали  набагато   компактнішими  у  порівняні  зі  своїми  попередниками
(буквально  розміром  з  вогнегасник),  а  вхідний  потік  даних  10  Гбіт  /  с  може  бути
розподілений  між  абонентами  в  будь-якому  напрямку  на  швидкості  до  1  Гбіт  /  с  на
користувача.

Звичайно  така  велика  кількість  переваг  є  дуже  привабливою,  як  для  мобільних
операторів, так і для користувачів. Проте, як вже було згадано раніше, в Україні існує ряд
певних  проблем,  що  призводять  до  помітного  відставання  нашої  держави  від  більш
розвинутих країн ЄС.

Одна  з  найбільших  і  найголовніших   проблем в  Україну,  що   гальмує  запуски
нових  поколінь  мобільного  зв'язку,  полягає  у  суттєвому дефіциті  вільних  радіочастот.
Зараз для тестових проектів в країнах ЄС використовуються діапазони нижче 6 ГГц і вище
30 ГГц. За попередніми даними НКРЗІ, використовуватися будуть наступні частоти: 3,5 –
5 ГГц, 24,5 – 31 ГГц, 70 – 80 ГГц [4]. В перспективі у НКРЗІ розглядають запуск 5G і на
низьких частотах:  600 МГц, 700 МГц, 800 МГц і  900 МГц, проте їх стандартизація та
повноцінна підготовка до впровадження нового стандарту зв’язку може зайняти декілька
років. 

До  того  ж  діапазон   900  МГц   більше  чотирьох  років  перебуває  у  стані
нерівномірного  розподілу  між  операторами:  "Київстар"  (58%  спектру),  "Vodafone
Україна"(24%) і  lifecell (18%). Крім цього, частину  першого цифрового дивіденду (790-
862  МГц)  досі  займає  аналогове  телебачення,  яке  розвинуті  країни  ЄС  вже  давно
відключили [5]. 

Ще  одна  перешкода  для  впровадження  нового  стандарту   –   відсутність
необхідного  обладнання  та відсутність  смартфонів,  які  б  підтримували  стандарт
мобільного зв’язку 5G. Проте, відсутність обладнання  –  це не тільки проблема України.
У світі поки що не завершилася стандартизація технології 5G. 
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Окрім  іншого  слід  пам’ятати,  що  впровадження  5G вимагає  серйозного
фінансового забезпечення. Лише на впровадження 3G і 4G "Київстар" витратив цілих 22,5
млрд грн. 

Для порівняння: у квітні 2019 року президент США Дональд Трамп сказав, що за
деякими оцінками, бездротова галузь планує вкласти в мережі 5G  275 млрд доларів (мова
йде тільки про США), а згідно з дослідженнями доктора Кембриджського університету
Едварда Дж. Отона і доцента Політехнічного університету Мадрида Зорайда Фріасом за
десять років вартість впровадження 5G в Великобританії складе 15 – 25 млрд фунтів: по
1,5 – 2,5 млрд фунтів на рік [6]. 

При цьому в Великобританії ARPU (метрика, яка показує середній дохід з одного
активного користувача за період) приблизно у вісім разів вище, ніж в Україні (в 2017 році
український ARPU становив 16,8 євро).

 Іншими словами, вартість впровадження в Україні 5G буде в декілька разів вище,
ніж технології 4G і 3G разом узяті. Ціна за 5G неминуче ляже на плечі абонентів у вигляді
чергового витка підвищення тарифів.

Висновки. Отже, для України мережа 5G більшою мірою існує лише в проектах.
Складність  впровадження  цієї  мережі  полягає  у  тому,  що  мобільний зв'язок   5G буде
використовувати  високочастотні  діапазони,  а  значить,  щільність  базових  станцій  для
достатнього  покриття  буде  збільшуватися,  що  відразу  підніме  порядок  інвестицій  в
мережі. Крім того, українські оператори повинні окупити свої витрати на запуск мережі
4G.  Тому  про  впровадження  мереж  5G  в  країні  говорити  поки  що  зарано.  Проте,
незважаючи на усі перешкоди,  дослідження показують,  що у суспільстві  та у бізнесі  є
попит  на  розвиток  мобільного  зв’язку.  Цей  попит  легко  пояснити  великою  купою
сучасних  переваг,  який  має  стандарт  5G.  Тому,  перехід  до  зв’язку  нової  ери  можна
вважати неминучим. Питання полягає лише у часі. 
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СЕКЦІЯ 2. ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ

Egbe Godson Agbara
Kharkiv National University of Radio Electronics

MODERN IOT ARCHITECTURES, THEIR CHARACTERISTICS AND
APPLICATIONS ANALYSIS

This paper is devoted to give an insight about Internet of Things (IoT) which is a type of
technology used to connect humans to machines and machines to machines using the Internet as
its  underlying technology to  ensure that  this  connection  is  possible  coupled  with the aid of
sensing  devices,  microprocessors,  microcontrollers  etc.  to  conduct  proper  and  accurate
information exchange, communication and processing. It aims to give an overview about the
characteristics of IoT, architecture,  enabling technologies,  future technological developments
and challenges that may likely arise.

With the rapid growth in technology and the importance of data we are heading into a
world  where  everything  and  everyone  will  be  connected  and  IoT  will  be  the  underlying
technology that  makes this  possible.  Its  main idea is to have independent  and self-sufficient
connections  that  allows  exchange  of  data  among  real  world  physical  devices  and  real
applications.

The fundamental characteristics of IoT include but are not limited to the following:
1. Interconnectivity: where anyone or anything can be connected.
2. Heterogeneity: that is has to be platform and hardware independent.
3. Dynamic state: where it can be operating in an active or a passive state.
4. Enormous scale: that it can accommodate lots of devices and data.

It is worth mentioning that IoT is not a single technology but a combination of different
software and hardware devices and together these two categories ensure the effective operational
and functional  capability  of IoT. Some examples  of these devices that makes IoT what it  is
include sensors, microprocessors, microcontrollers, GPS, WI FI, GSM, RFID, GPRS, 2G/3G/4G,
etc.

An IoT architecture consist of different layers of technologies and this different layers
work hand in hand to ensure efficient and effective communication and data processing. These
layers are classified into smart device/sensor layer, gateway/network layer, management service
layer and application layer.

Future technological developmets for IoT are mainly concerned with improvements in the
field of science in areas such as semiconductor,  smart phones/devices,  cloud computing and
networking,  network  virtualization  and  sensors  etc.  It  is  safe  to  state  that  IoT  will  be
tremendously  affected  by  any  or  all  of  the  aforementioned  improvements  and  these
improvements will likely result in better sensing, data transfer, data processing and runtime, as
well as connectivity.

While to the future of a functional  human will  depend on IoT it is also important  to
acknowledge its drawbacks and some of these concern and have to deal with issues regarding
privacy and security, interoperability, data management and different device energy levels.

IoT technology has become increasingly popular in the last 5 years and with advances in
computing  communication  and routing it  will  be what  will  shape the  future of  humans and
interaction with technological environment that will be found in all facets of human life ranging
from agriculture, healthcare, manufacturing, transportation and even insurance.
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ANALYSIS OF DATA EXCHANGE OF VEHICLE-TO-VEHICLE
COMMUNICATION IN VANET

This  paper  is  to  analysis  of  data  exchange  of  vehicle-to-vehicle  communication  in
VANET. The relevance of traffic management mechanisms and technological solutions in V2V
communications was presented. It was explained that VANET communication interoperability
enables exchange of information, to improve the mobility and reliability in routing protocol.

The use of vehicle-to-vehicle (V2V) communications in VANET is necessary and has
advantages  in  monitoring  and  management  during  congestion  on  the  road  traffic  to  reduce
average delay and travel time. Measuring of traffic and traffic information would be organized in
smart cities.  Researchers  have been performed on designing of traffic  simulation models for
vehicles, including protocols for exchanging information to reduce and improve congestion and
average delay.

Many  benefits  are  related  to  traffic  management  where  drivers,  are  supported  in
precision, position location and safety in the road. Studies showed the intersection environment
between user’s road and operators. VANET communication interoperability enables exchange of
information, to improve the mobility and reliability in routing protocol. The vehicle-to-vehicle
communication use wireless communication to exchange data. Studies on performance data in
801.11p using DSRC technology connectivity and investigation of performance must respect air
density changes in that  environment  map. The usage of personal mobile  devices in VANET
without vehicles device-to-device (D2D) still benefits in traffic networks. This interoperability
provides data required of connected vehicles to vehicular networks, where localization system
availability and precision are using in all vehicles having GPS. The notification system to drivers
about road conditions helps to reduce the number of collisions on the road. That system is used
to  prevent  accidents,  collision  and provide  assistance  to  drivers.  Data  are  charring  between
vehicles, one another to improve safety, comfort and efficiency of transportation networks, but
with serious problem in urban areas in the case of changing lanes. These technologies are not the
perfect  solution in communication network delivery.  Researcher’s challenges  associated  with
V2V  applications  and  their  communications  system  are  classified  according  the  Quality  of
Service.

The  development  of  technology  in  VANET  is  relevant  nowadays.  In  addition,  the
analysis of data transmission in these networks is a prominent solution to solve issues of smart
cities. Vehicles are connected to each other through some networking technology. Studies show
that many challenges  and advantages are related to this  network to monitor  and manage the
traffic network. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ ТЕХНОЛОГІЙ
ПЕРЕДАЧІ XDSL ПРИ МОДЕРНІЗАЦІЇ МЕРЕЖ ШИРОКОСМУГОВОГО

ДОСТУПУ

Анотація. Обґрунтовано необхідність забезпечення електромагнітної сумісності
технологій передачі xDSL при модернізації мереж фіксованого широкосмугового доступу,
що  використовують  у  якості  середовища  передачі  сигналів  симетричні  багатопарні
кабелі.  Досліджено досяжні  швидкості  передавання  систем передачі  за  технологіями
ADSL2+,  VDSL2 при їх  паралельній роботі у  багатопарному кабелі.  Досліджено вплив
вибору плану частот нових систем VDSL2 на забезпечення електромагнітної сумісності
з існуючими системами ADSL2+.

Сучасні  вимоги  до  швидкостей  передавання,  які  повинні  забезпечуватися
мережами широкосмугового  доступу  (ШД),  стрімко  зростають.  В Європі  вже  сьогодні
найбільш  розповсюженим  варіантом  побудови  нових  мереж  ШД  прийнято  варіант
доведення  волоконно-оптичного  кабелю  безпосередньо  до  приміщення  абонента  –
технологія  FTTH  (Fiber  To  The  Home  –  волокно  в  приміщення  абонента).  Однак  для
ПАТ  «Укртелеком»  на  сьогодні  економічно  обґрунтованим  і  привабливим  є  варіант
розвитку  мережі  доступу  FTTC (Fiber  To  The  Curb/Cabinet),  за  якого  оптоволоконний
кабель  доводиться  до  точки,  розташованої  на  невеликій  відстані  до  обладнання
користувачів,  а  на ділянці  від цієї  точки до обладнання  користувача використовується
існуючий кабель з мідними жилами або коаксіальний кабель [1].  Економічність такого
варіанту пов’язана з тим, що ПАТ «Укртелеком» володіє розвиненою мережею доведених
до користувачів  телефонних  кабелів,  що позбавляє  його  від  необхідності  прокладання
нових  кабелів.  За  технологією  АDSL2+ [2]  по  телефонній  мережі  ПАТ «Укртелеком»
надає послуги ШД більше ніж 1 млн. користувачів. На сьогодні стає питання підвищення
швидкостей передавання мереж ШД за рахунок впровадження на мережі перспективних
високошвидкісних технологій передавання.

ПАТ «Укртелеком» наразі здійснює модернізацію мережі ШД із використанням на
абонентській  ділянці  технології  VDSL2  [3].  Втілення  нової  технології,  більш
високошвидкісної і більш широкосмугової, на існуючій вже мережі ШД гостро ставить
проблему  електромагнітної  сумісності  (ЕМС)  систем  передачі  (СП)  VDSL2,  що
встановлюються,  з  вже  існуючими  в  кабелі  СП  ADSL2+  та  іншими  СП.  Ігнорування
забезпечення виконання умов ЕМС не тільки не призведе до запланованого результату, а
навпаки  призведе  до  погіршення  якості  роботи  вже  існуючих  СП.  Таким  чином,  для
успішного проведення модернізації мережі ШД вкрай важливим є забезпечення ЕМС між
новими СП та вже існуючими в кабелі СП.

ЕМС забезпечують шляхом нормування потужності сигналу виході передавача СП
та встановленням вимог до середовища передачі  по значенню перехідних загасань.  На
існуючій  мережі  вплинути  на  характеристики  середовища  розповсюдження  є  вкрай
проблематично, тому для забезпечення ЕМС необхідно забезпечити правильний розподіл
потужності  сигналу виході передавача нових СП, тобто правильно обрати план частот,
який забезпечить мінімальні перехідні завади між новими та існуючими СП.

На СП,  що паралельно  працюють у  багатопарному кабелі,  впливають перехідні
завади  на  ближній  (БК)  та  дальній  (ДК)  кінець.  На  рис.  1  представлено  частотні
залежності  перехідних  загасань  на  БК та  ДК кабелю  ТППэпЗ-10х2х0,4  від  частоти  та
довжини лінії.
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Рисунок 1 – Залежність перехідних загасань на БК та ДК кабелю ТППэпЗ 10х2х0,4
від частоти та довжини лінії

З рис. 1 видно, що NEXT не залежить від довжині лінії та менша за FEXT на 8…
10 дБ  при  довжині  лінії  100  м.  При  збільшенні  довжини  лінії  FEXT збільшується  на
величину власного загасання лінії. Отже, для мінімізації перехідних завад між СП VDSL2
та ADSL2+ важливим є правильний вибір плану частот СП  VDSL2 та  ADSL2+ – смуги
частот низхідного (Downstream,  DS) та висхідного (Upstream,  US) напрямів передавання
різнотипних СП не повинні перекриватися.

Отже,  на  ділянках  мережі,  де  вже  функціонують  СП  ADSL2+  Annex A,  при
впровадженні  технології  VDSL2  необхідно  використовувати  СП  VDSL2  з  частотним
планом B8-4 [998-M2x-A].  Якщо існуючі  СП  ADSL2+ використовують частотний план
Annex M, то необхідно використовувати СП VDSL2 з частотним планом B8-6 [998-M2x-
B].

Для пояснення важливості  правильності  вибору частого  плану на  рис.  2  подано
порівняння  у  смузі  частот  до  2  МГц  рівнів  спектральної  густини  потужності  (СГП)
сигналів на виході передавачів СП VDSL2 з частотним планом B8-6 [998-M2x-В] та СП
ADSL2+ Annex А (а) і Annex M (б).
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Рисунок 2 – Порівняння рівня СГП сигналу на виході передавача СП VDSL2 B8-6 та СП
ADSL2+ Annex А (а) і Annex M (б)
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Як  бачимо  з  рис.  2  а)  спектр  сигналу  СП  VDSL2  B8-6  US  перекривається  зі
спектром ADSL2+ Annex А DS у смузі частот від 160 до 300 кГц, відповідно у цій смузі
потужність перехідних завад буде визначатися величиною перехідних загасань на БК, які
менші перехідних загасань на ДК приблизно на 10 дБ у цій смузі, а отже перехідні завади
будуть  більші  на  цю  величину.  В  результаті,  такий  вибір  плану  частот  призведе  до
зменшення  швидкості  передавання  для  СП  VDSL2  у  висхідному  напрямі  та  для  СП
АDSL2+  у  низхідному  напрямі.  Якщо  обрати  план  частот  ADSL2+  Annex М,  такого
перекриття зустрічних напрямів передачі між СП  VDSL2 та АDSL2+ немає, відповідно
рівень перехідних завад буде значно менший.

Для  оцінки  впливу  перехідних  завад  розраховано  швидкість  передавання  СП
VDSL2 B8-6  US при паралельній роботі  з  ADSL2+  Annex А та  ADSL2+  Annex М для
наступних вихідних даних:

-  тип кабелю ТППэпЗ 100х2х0,4 довжиною 0,1…1 км;
-  коефіцієнт завантаження кабелю системами передачі – 100 %;
-  кількість СП VDSL2 – 50 систем;
-  кількість СП АDSL2+ – 50 систем;
-  зовнішні адативні завади приймалися рівномірними у всіх робочій смузі з рівнем

СГП – мінус 140 дБм/Гц.
Результати розрахунку показані у табл. 1.

Таблиця  1  –  Результати  розрахунку  швидкості  передавання  СП  VDSL2  B8-6  у
висхідному напрямі, Мбіт/с

Довжина лінії, км
Паралельна робота з

ADSL2+ Annex А
Паралельна робота з

ADSL2+ Annex М
0,1 35,312 35,932
0,2 31,14 31,64
0,3 28,896 29,3
0,4 26,248 26,664
0,5 23,508 23,92
0,6 20,116 20,548
0,7 15,896 16,332
0,8 11,78 12,208
0,9 9,2 9,644
1 8,104 8,544

Результати  розрахунку  швидкості  передавання  VDSL2  свідчать  про  те,  що  в
залежності від довжини лінії втрати у швидкості передавання за рахунок неправильного
вибору плана частот становлять від 0,44 до 0,62 Мбіт/с або від 1,7 до 5 %.

 У  підсумку  можна  зазначити,  що  забезпечення  електромагнітної  сумісності
технологій  передачі  xDSL є  важливим завданням,  від вирішення  якого залежить  успіх
співіснування  існуючих  систем з  новими,  які  впроваджуються  при модернізації  мереж
широкосмугового доступу.
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МЕТОДИ ЗБІЛЬШЕННЯ ШВИДКОСТІ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ В
ОПТИЧНОМУ ВОЛОКНІ

Анотація. Розглядається вплив різних видів дисперсії  на швидкість передачі та
об’єм  інформації  по  оптичному  волокну.  Показується  вплив  дисперсії  на  деградацію
чутливості  приймача.  Досліджується  поляризаційна  модова  дисперсія,  як  один  із
обмежуючих  факторів  при  передаванні  інформації  з  великою  швидкістю.  Показані
можливості її компенсації.

 
Волоконно-оптичні  системи  передачі  (ВОСП),  що  забезпечують  організацію  по

одній лінії зв’язку великої кількості незалежних каналів разом із системами комунікації є
основою  для  створення  високоінформаційних  гнучких  мереж  зв’язку.  Сучасні  ВОСП
являють собою комплекс складних та різноманітних технічних засобів,  що здійснюють
перетворення, регенерацію (підсилювання)  та передачу сигналів електрозв’язку. ВОСП-
система передачі інформації,  що працює в оптичному діапазоні і використовує в якості
фізичного середовища передачі інформації волоконний світловод (оптичне волокно).

На  сучасному  етапі  розвитку  ринку  телекомунікаційних  послуг  ВОСП  широко
використовуються як при будівництві транспортних телекомунікаційних ліній, так і при
будівництві розподільчих, корпоративних та внутрішньо об’єктових мереж. Дисперсія –
це розширення імпульсу внаслідок його проходження через оптичне волокно. Розрізняють
два  типи  дисперсії  –  міжмодову  та  хроматичну.  В  свою  чергу  хроматична  дисперсія
складається із хвилеводної, матеріальної, поляризаційної та профільної.

Швидкість світла в матеріалі  залежить  від довжини хвилі (частоти).  Тому різні
спектральні складові світлового імпульсу мають різну швидкість. Наявність спектральної
смуги джерела випромінювання призводить до поширення імпульсу на виході оптичного
волокна. Це явище має назву хроматичної дисперсії. 

Дисперсія  є  причиною деградації  чутливості  приймача  внаслідок  міжсимвольної
інтерференції  на  вході  приймача.  Хроматична  дисперсія  виникає  із-за  наявності
спектральної  лінії  джерела випромінювання.  Внаслідок чого різні  спектральні  складові
мають різну швидкість розповсюдження. 

Звичайні  оптичні  волокна  зі  ступінчатим  та  градієнтним  профілями  показника
заломлення  мають  мінімум  хроматичної  дисперсії  (точка  нульової  дисперсії  десь  біля
довжини хвилі 1300 нм). Це призводить до того, що оптичні волокна, які працюють на
довжині  хвилі  1550 нм мають досить  великий коефіцієнт хроматичної  дисперсії,  що в
свою  чергу  значно  знижує  довжину  регенераційної  ділянки.  Тому  були  розроблені
волокна  зі  зміщеною  та  сплощеною  дисперсійними  характеристиками.  Такі  волокна
мають одну точку нульової дисперсії (1480-1540 нм) або кілька точок нульової дисперсії.
Вони досить коштовні і використовуються в системах з досить високими швидкостями
передачі.

Оптичні  волокна розподіляються  на  одномодові  і  багатомодові  в залежності  від
кількості мод, що розповсюджуються у волокні. Характеристики оптичних волокон, які
призначаються  для  використання  на  мережах  зв’язку,  регламентовані  Рекомендаціями
МСЕ-Е  G 651-654.  В умовах же зростання  швидкості  передавання  інформації  виникає
необхідність в оптимізації параметрів ВОСП. При швидкостях передавання 10 Гбіт/с та
вище одним із основних обмежуючих факторів при передаванні по волоконно-оптичним
лініям  зв’язку  (ВОЛЗ)  є  поляризаційна  модова  дисперсія  [1-3].  Тому  її  компенсація
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представляє як практичний так і  науковий інтерес.  Анізотропне оптичне волокно (ОВ)
дозволяє  забезпечити  необхідне  значення  поляризаційної  модової  дисперсії  за  рахунок
подвійного променезаломлювання та різниці групових швидкостей поширення звичайної
та незвичайної основних хвиль [3]. 

Знаходження  шляхів  зменшення  впливу  поляризаційної  модової  дисперсії  та
розробка  конструкцій  її  компенсації  –  одна  із  основних  задач  при  сучасній  розробці
ВОСП. Для цього може розглядатись ОВ із впорядкованою обертальною мікроструктурою
скла та компенсатором поляризаційної модової дисперсії з таких оптичних волокон [2,3].
Дослідження  в  цьому  напрямі  дозволить  створити  нові  компенсатори  поляризаційної
модової  дисперсії,  що  в  свою  чергу  приведе  до  зростання  швидкості  передавання
інформації.

 
Список літератури

1. Макаров Т.В. Волоконный световод с упорядоченной вращающейся микрострук-
турой стекла  / Т. В. М акаров, // Праці УНДІРТ. – Одеса, 1999.- № 2 (18).

2. Стащук О.М.  Поляризаційна дисперсія  в  оптичному волокні  з  впорядкованою
обертальною мікроструктурою скла /О. М. Стащук //  70-та наук.-тех.  конф.  проф.-викл.
складу, науковців, асп. та студ. 1-3 груд. 2015 р.:тези доп.- Одеса,2015. – С.83-85.

3. Бондаренко О.В. Компесація дисперсії сигналу за допомогою оптичного волокна
з анізотропними властивостями /  Бондаренко О.В., Манько О.О., Стащук О.М., Степанов
Д.М., Багачук Д.Г.// Міжнародний науково-технічний журнал «Вимірювальна та обчислю-
вальна техніка в технологічних процесах». – Хмельницький, 2013. – Вип. №4. – С.43-49.

Одегов Н.А.
ОНАС им. А.С. Попова

ОЦЕНКА СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ В КАНАЛЕ С КВАДРАТИЧНЫМ
ДЕТЕКТОРОМ

Аннотация.  Применительно  к  волоконно-оптическим  системам  передачи
рассматривается  модель  преобразования  на  стороне  приема  в  виде  квадратичного
детектирования.  Выясняется,  что  в  результате  максимальная  скорость  передачи
уменьшается в 4 раза по сравнению со скоростью Найквиста.

Первые формулировки теорем отсчетов относились к идеализированному каналу
передачи без искажений. Первые обобщения получены для случая канала с белым шумом
[1]. Важно, что эта теория дала оценки максимально возможной скорости передачи (далее
–  скорость  Найквиста).  Обобщения  теории  отсчетов  даны  для  случая  теоретически
неограниченных  сигналов  в  частотной  и  временной  области  [2],  для  восстановления
сигналов в условиях неопределенности [3].  В настоящее время значительное внимание
уделяется  исследованиям  в  области  восстановления  сигналов  с  пропущенными  или
ненадежными отсчетами [4],  минимизации влияния  джиттера  на  точность  регистрации
отсчетов [5], а также синтезу оптимальных сигналов для многоканальных систем передачи
с учетом искажений  в  канале  [6,7].  В то  же время,  определенным пробелом в  теории
отсчетов является область волоконно-оптических систем передачи (ВОСП), где имеется
ряд особенностей, к которым в первую очередь можно отнести: дисперсию, искажающую
сигнал во временной области, и нелинейные эффекты,  которые приводят к искажению
спектра сигнала. 

В данном докладе остановимся только на одном факторе: искажении сигнала на
выходе  фотоприемника  (фоторезистора,  фотодиода  или  фототранзистора).  По  сути,
данные устройства реагируют на поток энергии (интенсивность падающего излучения),
точнее,  на  поток  фотонов  [8].  Другими  словами,  детектор  приемника  ВОСП  можно
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приблизительно считать квадратичным детектором,  который выполняет преобразование
)()( 2 tsts   во временной области или преобразование )()( 2  gg  в частной области,

где  )(g  -  спектральная  плотность  сигнала  )(ts .   Для  этого  случая  рассмотрим
упрощенную  модель  в  рамках  теории  [7].  Пусть  на  стороне  передачи  формируются
гармонические сигналы длительностью T  такие, что на данном интервале укладывается
целое число периодов гармоник: )1(),...,1(,  Mnmnnm . Данную сигнальную систему
можно представить в нескольких эквивалентных формах:

)exp()();cos()();sin()cos()( tjAtstсtstbtats mmmmmmmmmmmm  ,         (1)
где .1,..,1,0,/,/,,2 00  MmTnfTnmffmfff mmm

Предположим, что на стороне приема при идеальной синхронизации выполняется
корреляционная  обработка  с  преобразованием  в  окне  Хэмминга.  Тогда  за  время   T
стороне приема можно распознать M2  чисел (или пары  mm ba , , или пары  mmc , , или

пары вещественной и мнимой частей комплексных амплитуд   mm AA Im,Re ).  Ширина
дискретного спектра сигналов (1) будет при этом: fMF  . Можно видеть, что в таких
условиях  максимальная  скорость  передачи  будет  ограничена  порядком:

nFTMSp /2/2  .  Минимальная  длительность  сигналов  (1),  при  которой
обеспечивается их ортогональность, соответствует случаю 1n . Тем самым, получается
скорость передачи, соответствующая скорости Найквиста: FSp  2 . Тот факт, что здесь
рассмотрены  дискретные  варианты  спектров  не  противоречит  положениям  теории
отсчетов:  выполняя  предельный  переход  при  0f ,  получим  вывод  Теоремы  IV
В.А. Котельникова [9] для узкополосного сигнала.

Если сигнал на входе приемника подвергается квадратичному преобразованию, то
вместо пар чисел в системе сигналов (1)  принципиально можно будет различить лишь
образы  этих  чисел:  mmmmmmmm Acbacbac  .

22
.

222 ,, .   В  любом  случае  теряется
половина информации: ненаблюдаемым оказывается фазовый спектр сигнала и скорость
передачи уменьшается вдвое по сравнению со скоростью Найквиста. Проиллюстрируем
этот  вывод  случаем,  когда  простейший  алфавит  сигналов  Найквиста  вида

  псUtU 10,/,1,0),sinc(  ,  которые  передаются  c максимальной  скоростью
сГбитSp /100 . На рис. 1 даны глаз-диаграммы для этого случая. 

     
Рисунок 1. Глаз-диаграммы последовательностей 11 импульсов

Как видно из рис. 1, после квадратичного детектора ширина «глаза» по уровню 0,5
сокращается  примерно  вдвое.  Соответственно,  для  восстановления  разрешающей
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а)  глаз-диаграмма  для
импульсов  вида  Usinc(at):
по  уровню  0,5  раскрыв
«глаза» порядка 4-5 пс

б)  глаз-диаграмма  для
импульсов  вида
U2sinc2(at):  по  уровню 0,5
раскрыв  «глаза»  порядка
2-2,5 пс

в)  глаз-диаграмма  для
импульсов вида U2sinc2(at) со
вдвое  замедленной
скоростью:  по  уровню  0,5
раскрыв  «глаза»  порядка  4
пс
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способности приходится уменьшить скорость передачи в 2 раза (рис. 1 в). Но это еще не
все.  Спектральная плотность импульса вида  )(sinc2 t  имеет треугольную форму. При
этом  ширина  спектра  вдвое  шире,  чем  ширина  спектра  импульса  )sinc( t .  В
многоканальных системах передачи данный эффект приведет к неизбежной межканальной
интерференции. Итак: в данном представлении скорость передачи уменьшается в 4 раза
по сравнению со скоростью Найквиста.

 Имеются веские основания различать сигналы на стороне приема не во временной,
а в частотной области. Вследствие дисперсии сигнал во временной области искажается
непредсказуемым  образом,  тогда  как  его  энергетический  спектр  остается  практически
инвариантным  даже  к  дисперсиям  высоких  порядков  [10].  В  этом  случае  на  стороне
приема анализаторы энергетического спектра опять-таки дадут не 2М чисел в модели (1),
а  только  М  чисел.  Но  и  это  еще  не  гарантирует  скорости  передачи  вдвое  меньшей
скорости  Найквиста.  Дело  в  том,  что  квадрату  спектральной  плотности  во  временной
области соответствует свертка сигнала с самим собой. А эффективная длительность такой
свертки,  вообще  говоря,  вдвое  больше  длительности  самого  сигнала.  Это  требует
удвоения ширины окна Хэмминга для выполнения корректных операций корреляционной
обработки. Опять-таки получаем оценку: при квадратичном детектировании в частотной
области скорость передачи уменьшается вчетверо по сравнению со скоростью Найквиста.

Для подтверждения полученных выводов приведем графики последовательностей
импульсов вида  )sinc( t  для ВОСП [11]. Как видим, все функции на этих графиках не
отрицательные, т.е. учтены аспекты квадратичного детектирования. И главное: импульсы
следуют даже не в 4, а в 8 раз реже, чем этого можно было бы ожидать при передаче со
скоростью Найквиста.

Рисунок 2. Последовательности импульсов Найквиста и глаз-диаграммы (Fig.6 из [11])

Практическая ценность выводов данной работы заключается в том, чтобы случайно
не  изобрести  perpettum mobile, решая  задачи  достижения  максимальной  скорости
передачи в ВОСП.
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Орєшков В.І.
ОНАЗ ім. О.С. Попова

ОРТОГОНАЛЬНІ ГАРМОНІЧНІ СИГНАЛИ УЗАГАЛЬНЕНОГО КЛАСУ З
КУСОЧНО-СТАЛИМИ ОБВІДНИМИ

Анотація.  Розглянуто  критерії  синтезу  ортогональних  гармонічних  сигналів
узагальненого  класу,  що  включає  як  традиційні  так  і  сигнали  з  кусочно-сталими
обвідними.  Сформульовано  умови,  яким  задовольняють  обвідні  ортогональних
гармонічних сигналів узагальненого класу. Наведені приклади ортогональних гармонічних
сигналів узагальненого класу.

За останні роки завдяки успіхам застосування цифрової обробки сигналів широке
поширення  у  зв'язку  отримали  OFDM-технології  передачі,  які  використовують  для
передачі системи широкосмугових ортогональних гармонійних сигналів (ОГС) [1].

Різні  системи  ОГС  широко  використовуються  як  у  системах  фіксованого
широкосмугового доступу (ШД) за технологіями xDSL (DSL – Digital Subscriber Line) та
BPL (Broadband Power Line), так і у сучасних технологіях радіодоступу: Wi-Fi (стандарт
IEEE  802.11),  Wi-MAX  (стандарт  IEEE  802.16),  LTE,  в  системах  високоякісного
цифрового радіо і телевізійного мовлення [2].

Широке  поширення  систем  передачі  (СП),  які  застосовують  технології  ОГС  у
мережах  зв'язку,  пов'язане  з  тим,  що  ці  технології  забезпечують  високу  ефективність
передачі  інформації  по  каналах  зв'язку  з  ненормованими  і  нестабільними  в  часі
частотними і шумовими характеристиками [1].

Системи  ортогональних  гармонічних  сигналів  (функцій),  описуються  дійсними
тригонометричними функціями ортогональними на інтервалі 0:

 0 0

0 0 0

cos ,sin , 0,  1,  2,..., 1,

=2 , 0  < ,

l t l t l N

F t

   

   
                                                   (1)
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де  N – загальне число ортогональних функцій в смузі частот 0 – ωв, ωв – верхня
частота спектра сигналу, ω0 – циклічна частота основної гармоніки ОГС, яка визначається

тривалістю інтервалу ортогональності 0
0

2πω τ .

Функції  (1)  пов’язані  співвідношенням  Ейлера  з  експоненціальними  функціями
часу:

 0

1

0
0

.e ,0
n

il t

l

t
 





                                                                 (2)

Спектри сигналів (1) володіють досить високою концентрацією енергії в частотній
області й існують ефективні алгоритми цифрової обробки ОГС за допомогою алгоритмів
перетворення  Фур'є,  що  забезпечує  прийнятну  обчислювальну  складність  алгоритмів
модуляції-демодуляції при їх застосуванні в СП при значному числі сигналів.

Перетворення Фур'є (спектр) функцій (2) описується формулою:
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Спектри  (3)  теоретично  нескінченні  за  частотою  і  зменшуються  з  частотою  зі
швидкістю, пропорційною 1/. При проходженні сигналів через смугообмежений канал
зв'язку їх спектри обмежуються смугою частот пропускання каналу. В результаті цього
ортогональность  сигналів  порушується,  що  є  причиною  виникнення  міжсимвольних  і
міжканальних інтерференційних завад.

На основі гармонічних сигналів (1) можна конструювати системи ортогональних
сигналів,  що володіють більш високою концентрацією енергії  в  частотної  області,  ніж
традиційні  ОГС  і  не  висувають  для  свого  прийому  жорстких  вимог  по  синхронізації
несучих і тактових частот. За рахунок менших спотворень при проходженні через канал
зв'язку із спотворюючими ПФ ці сигнали забезпечують малу чутливість СП до варіацій
частотних характеристик каналу зв'язку, менше спотворюються і відповідно забезпечують
менші від інтерференційних завад.

Сформулюємо наступну  задачу  синтезу  ОГС,  які  відповідають  сформульованим
вимогам: визначити умови, при яких система функцій
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де u(t) – функція, що описує обвідну сигналів (4).
Сигнали, що задовольняють (5) будемо називати ОГС узагальненого класу.
Для  умови  (5)  можна  довести,  що  для  забеспечення  ортогональності  система

сигналів (4) була необхідно, що би сума зсувів її обвідної на nτ0  ,  n = ±0, ±1, ±2, … була
величиною сталою:

0( ) .
n

u n const




                                                                   (6)

Метод синтеза сигналів u(t), які задовільняють критерію (6) розглянуто у роботі [3].
Також  у  [3]  обґрунтовано  твердження,  що  поряд  з  традиційними  системами  ОГС (1),
ортогональними  є  також  системи  гармонічних  функцій  (4),  якщо  в  якості  обвідних
функцій  сигналів  u(t)  –  задана  функція  з  фронтами,  що  володіють  симетрією  другого
порядку. Також визначена оптимальна функцій u(t), що володіє мінімальною ефективною
шириною спектра, яка забезпечує відповідну ширину спектра ОГС узагальненого класу.
Очевидно, що варіюючи параметрами обвідної сигналів,  що відповідають критерію (6),
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можна  синтезувати  множину  ОГС,  що  володіють  бажаними  частотними  і  часовими
характеристиками.

Критерій (6) ортогональності функцій (4) може бути використаний для синтезу і
інших систем ОГС, крім розглянутих у роботі [3].

Розширимо  клас  ОГС  на  сигнали  з  кусочно-сталими  обвідними.  Для  цього
переконаємося в ортогональності ОГС з кусочно-сталими обвідними наведеної на рис. 1. З
цією метою запишемо умову ортогональності (5) для ОГС (4) із заданою обвідною:
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              (7)

Отримане рішення дорівнює 0 при будь-яких значеннях  l  та  k,  крім  l  =  k,  що є
доказом ортогональності сигналів.

Таким чином,  обґрунтовано,  що критерію ортогональності  ОГС (6) при певному
виборі τ0  поряд з розглянутими безперервними обвідними u(t) відповідає також множина
кусочно-сталих функцій u(t), застосування яких дозволяє синтезувати відповідні системи
ОГС узагальненого класу.

На рис. 2 наведені приклади ортогональних сигналів s1(t) та s2(t) системи ОГС з
кусочно-сталими обвідними u(t).
 u(t) 

τ0 

t 

τ0/2 0 τ0/4 -τ0 3τ0/4 

Τ 

-τ0/2 -τ0/4 -3τ0/4 

Рисунок 1 – Приклад обвідної u(t) сигналів, які відповідають критерію (6)
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 s1(t) 

a) 

б) 

s2(t) 

τ0 

t 

τ0/2 0 τ0/4 -τ0 3τ0/4 

Τ 

-τ0/2 -τ0/4 -3τ0/4 

τ0 

t 

τ0/2 0 τ0/4 -τ0 3τ0/4 -τ0/2 -τ0/4 -3τ0/4 

Рисунок 2 – Приклад ОГС s(t) з кусочно-сталими обвідними u(t)

Висновок.  В  роботі  визначено  узагальнений  клас  ортогональних  гармонічних
сигналів. Запропоновано метод синтезу систем ОГС, що включає як традиційні сигнали,
так  і  сигнали  ОГС  з  кусочно-сталими  обвідними.  Сформульовано  додаткові  умови
ортогональності,  яким  задовольняють  обвідні  ОГС  узагальненого  класу.  Наведено
приклади ОГС узагальненого класу.
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ЧАСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАБЕЛІВ «ВИТА ПАРА» КАТЕГОРІЇ 5

Анотація.  Розглянуто  класифікацію  кабелів  типу  «вита  пара».  Представлено
результати вимірювань власного загасання, перехідного загасання на ближньому кінці та
захищеності  від  перехідних  завад  на  дальньому  кінці  для  кабелю  типу  «вита  пара»
категорії 5 SF/UTP. Проведено порівняння усереднених значень частотних параметрів
кабелю SF/UTP з припустимими нормами для кабелів 5 категорії та з характеристиками
багатопарного телефонного кабелю ТППепЗ 10х2х0,5.

Підвищення швидкості доступу до мережі Інтернет потребує модернізації мереж з
застосуванням нових ефективних систем передачі. Часто між обладнанням провайдера та
користувачем на останній милі знаходитися застарілий кабель, що ставить питання про
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доцільність його використання під нову систему. На мережах України використовуються
кабелі типу ТПП, які є застарілими тому виконується планомірний перехід на волоконно-
оптичний кабель та «виту пару». Для моделювання  і  розрахунку характеристик  систем
передачі,  що  використовують  кабель  «вита  пара»  треба  володіти  частотними
характеристиками кабелю в широкій (100 – 1000МГц) смузі частот. Розглянемо параметри
кабелю даного типу. В табл. 1 наведено категорії та робочі частоти кабелю «вита пара».
Окрім частотних параметрів кабелі «вита пара» мають декілька варіантів виконання [1]: 

1. Без захисного екрану – UTP 
2. 3 одним захисним екраном, з фольги – FTP 
3. З екраном кожної пари, а також одним загальним захисним екраном з сітки – STP
4. Без захисного екрану, кожна пара екранована фольгою – U/STP
5. Одна загальна захисна сітка з міді і кожна пара знаходиться в екрані з фольги –

S/FTP;
6. Зовнішній подвійний екран з фольги і мідної сітки – SF/UTP.
Категорії 2,3,4 не використовуються тому в таблиці 1 не вказані.

Таблиця 1– Категорії кабелів «вита пара»
Категорія Смуга частот, МГц Застосування

1 0,1 (0,4) Телефонні і старі модемні лінії
5 100 FastEthernet (100BASE-TX), GigabitEthernet (1000BASE-T)
5e 100 FastEthernet (100BASE-TX), GigabitEthernet (1000BASE-T)
6 250 10 GigabitEthernet (10GBASE-T)
6A 500 10 GigabitEthernet (10GBASE-T)
7 600 10 GigabitEthernet (10GBASE-T)
7A 1000 10 GigabitEthernet (10GBASE-T)

Для моделювання характеристик телекомунікаційних систем передачі при роботі
по  кабелях  «вита  пара»  необхідно  визначити  їх  частотні  характеристики,  що  вимагає
проведення  відповідних  досліджень  електричних  параметрів  цих  кабелів.  Дослідження
електричних параметрів кабелю 5 категорії  типу SF/UTP проводилися у вимірювальній
лабораторії  ПАТ «Одескабель». Для вимірювання електричних параметрів кабелів була
використана  вимірювальна  система  AESA  (Швейцарія),  яка  дозволила  провести
вимірювання параметрів у смузі від 1 до 100 МГц.  

Результати  проведених вимірювань параметрів  кабелю 5 категорії  типу SF/UTP,
який знаходився у експлуатації не менше року, надані у табл. 2…4. Проведемо порівняння
виміряних параметрів з паспортними значеннями для кабелів типу «вита пара» категорії 5
[2] та з аналогічними параметрами кабелю ТППепЗ 10х2х0,5 [3]. Для цього побудуємо
графіки показані на рис. 1…3.

Таблиця 2 – Результати вимірювань власного загасання кабелю SF/UTP дБ/100м
Частота, МГц Пара 1 Пара 2 Пара 3 Пара 4 Середнє

1 1,92 2,04 1,97 1,94 1,97
4 3,49 3,85 3,70 3,64 3,67
10 5,37 5,88 5,70 5,68 5,66
16 6,79 7,39 7,16 7,16 7,13
20 7,62 8,27 8,06 8,04 8,00

31,250 9,47 10,34 10,06 10,10 9,99
62,500 13,73 14,89 13,91 14,07 14,15

100 16,84 18,74 17,35 17,55 17,62

Таблиця  3  –  Результати  вимірювань  перехідного  загасання  на  ближньому кінці
(NEXT)кабелю SF/UTP дБ/100м
Частота, МГц Пара 1-2 Пара 1-3 Пара 1-4 Пара 2-3 Пара 2-4 Пара 3-4 Середнє
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1 95,86 73,75 80,99 78,05 80,95 77,29 81,15

4 64,32 68,60 76,73 74,47 83,16 69,25 72,76

10 60,93 66,08 61,39 64,95 66,21 69,78 64,89

16 55,28 71,61 73,27 69,49 71,72 54,46 65,97

20 49,40 68,92 66,34 55,29 56,25 55,48 58,61

31,250 46,33 54,24 51,43 60,03 57,63 81,35 58,50

62,500 51,11 49,34 48,85 49,00 55,38 45,35 49,84

100 38,05 50,99 47,76 43,57 49,38 42,30 45,34

Таблиця 4 – Результати вимірювань захищеності від перехідних завад на дальньому
кінці (ELFEXT) кабелю SF/UTP дБ/100м

Частота, МГц Пара 1-2 Пара 1-3 Пара 1-4 Пара 2-3 Пара 2-4 Пара 3-4 Среднее
1 94,40 98,78 95,16 82,40 80,62 85,55 89,49

4 79,36 94,40 82,99 67,99 70,09 70,94 77,63

10 72,94 77,35 84,61 58,98 61,39 62,20 69,58

16 71,22 78,63 69,96 54,67 58,34 59,18 65,33

20 78,04 76,79 64,48 52,55 56,78 55,96 64,10

31,250 58,89 65,47 60,32 48,94 51,96 50,05 55,94

62,500 53,47 70,00 47,08 43,70 45,59 44,70 50,76

100 47,94 58,93 41,18 37,45 44,03 38,60 44,69

Рисунок 1 – Частотна залежність власного загасання «витої пари» в порівнянні з
паспортним значеннями та кабелем ТППепЗ 10х2х0,5.

Рисунок 2 – Частотна залежність NEXT«витої пари» в порівнянні з паспортним
значеннями та кабелем ТППепЗ 10х2х0,5.
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Рисунок 3 – Частотна залежність ELFEXT «витої пари» в порівнянні з паспортним
значеннями та кабелем ТППепЗ 10х2х0,5.

Висновок. По результатам дослідження параметрів кабелю «вита пара» SF/UTP і
порівняння  з  параметрами  кабелю  ТППепЗ  10х2х0,5  виявлено,  що  за  перехідним
загасанням «вита пара» краща за ТПП на 15…20 дБ, а за власним загасанням ці кабелі
мають практично однакові характеристики у смузі до 20 МГц і лише на частотах вище за
20 МГц спостерігається перевага кабелю SF/UTP. 

В подальшому необхідно  дослідити параметри  багатопарних кабелів  типу «вита
пара» з кількістю пар більших за чотири та оцінити можливість роботи по цих кабелях
систем передачі широкосмугового доступу VDSL2 та G.fast.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕРФЕРЕНЦІЙНИХ ЗАВАД ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ
СИСТЕМ ПЕРЕДАВАННЯ З OFDM МОДУЛЯЦІЄЮ

Анотація. В роботі досліджується питання оцінки параметрів інтерференційних
завад в оптичному каналі ВОСП з OFDM модуляцією, що виникають внаслідок порушення
ортогональності  між  канальними  сигналами  при  проходженні  середовища
розповсюдження з  дисперсійними спотвореннями.  Для  вирішення  поставленої  задачі  в
середовищі  MatLab  розроблена  імітаційна  модель  системи  передавання,  отримано
результати та сформульовано рекомендації щодо їх застосування.
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Волоконно-оптичні системи передавання (ВОСП) вже кілька десятиліть є основою
для  побудови  транспортних  мереж.  Широке  впровадження  мультимедійних  послуг
потребує вирішення завдання підвищення пропускної здатності ВОСП. Системи першого
покоління використовували модуляцію оптичної несучої по інтенсивності, яка в поєднанні
з  мультиплексуванням  по  довжині  хвилі  (WDM)  дозволила  на  певний  час  вирішити
вказане завдання.  Сучасні  системи оптичної  транспортної  ієрархії  (OTH) передбачають
організацію  каналів  зі  швидкістю  передавання  до  112  Гбіт/с  (OTU-4).  Використання
методів модуляції з однією несучою частотою потребує вирішення питань недостатності
обчислювальних  ресурсів  приймача,  компенсації  хроматичної  дисперсії  оптичного
волокна  (ОВ),  підтримки  синфазності  коливання  лазера  приймача  та  багатьох  інших.
Одним із варіантів вирішення поставлених питань є застосування методів модуляції  на
базі ортогонального частотного мультиплексування (OFDM), які успішно застосовуються
у провідних та радіосистемах. Але використання методів модуляції з багатьма несучими
частотами  також  пов'язане  з  проблемою  оцінки  значення  міжканальної  (МКІ)  та
міжсимвольної (МСІ) інтерференції.

Тому  метою  даного  дослідження  є  розробка  методу  оцінки  міжканальної  та
міжсимвольної інтерференції у ВОСП з OFDM модуляцією.

Для  вирішення  поставленого  завдання  можливо  використати  аналітичне  або
імітаційне моделювання. Аналітичне моделювання передбачає проведення розрахунків по
виразах,  що  враховують  статистичні  характеристики  сигналу  при  проходженні  через
функціональні блоки ВОСП. Його суттєвим недоліком є значна обчислювальна здатність
[1-2] та можливість врахування тільки лінійних спотворень середовища розповсюдження.
Імітаційне моделювання є більш гнучким методом, що дозволяє врахувати всі параметри
середовища розповсюдження та зменшити час отримання результатів.

В даному дослідженні  використовувалася  модель одноканальної  ВОСП з OFDM
модуляцією та когерентним прийомом (рис. 1), побудована в середовищі MatLab згідно
стандартної  функціональної  схеми  [3].  На  вхід  N-канального  модулятора  на  базі
зворотного швидкого перетворення Фур'є (ЗШПФ) поступає послідовність комплексних
символів  ,n kX ,  що  відповідають  сигнальному  сузір'ю  КАМ-4.  Для  боротьби  з
дисперсійними спотвореннями до відліків сформованого модулюючого сигналу додається
циклічний префікс (ЦП) з тривалістю дещо більшою, ніж тривалість імпульсного відгуку
волокна. Далі вихідний комплексний сигнал розділяється на дві частини – дійсну ,Re( )n kx

та  уявну  ,Im( )n kx ,  які  після  цифро-аналогового  перетворення  (ЦАП)  поступають  на
модулятор оптичного сигналу (МД).

Модель оптичного волокна вносить дисперсійні спотворення згідно виразу
2 2

2
ов ( )

j L
H e





 , (1)

де 2  - постійна розповсюдження ОВ довжиною L.
В  приймачі  виконується  відновлення складових  комплексного  сигналу,  аналого-

цифрове  перетворення  (АЦП),  видалення  ЦП  та  демодуляція  на  базі  швидкого
перетворення Фур'є (ШПФ). 

По  послідовностям  вхідних  ,Xn k  та  вихідних  ,
X

n k
  символів  ( 1,...,n N )

розраховувалася дисперсія шуму інтерференційних завад (МКІ та МСІ)  2
шn  та сигналу

2
с n  для кожного з n каналів.
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Рисунок 1 – Функціональна схема когерентної ВОСП з OFDM

Оскільки на якість роботи системи передавання впливає не абсолютне значення, а
відношення  сигнал/шум,  в  даному  дослідженні  розраховувалася  відносна  величина
інтерференційного шуму:

2

2
100%ш n

n
с n

h



  . (2)

В  поточному  варіанті  імітаційної  моделі  ВОСП  частота  несучої  з  номером
( / 2 1)N   співпадає з частотою Найквіста (половина частоти дискретизації), тому в цьому
та  ближніх  до  нього  каналах  OFDM  спостерігається  підвищена  потужність
інтерференційних  шумів  (рис.  2),  що  не  зовсім  відповідає  дійсності.  Це  пояснюється
накладенням  спектрів  в  межах  біля  частоти  дискретизації,  тому  для  отримання  більш
достовірних результатів слід застосувати передискретизацію - інтерполяцію відліків ,n kx  з
метою підвищення  частоти  дискретизації  або  використовувати  не  всі  несучі  частоти  -
близько 80% згідно даних роботи [3].

Розроблена імітаційна модель ВОСП дозволяє отримати додаткові результати про
потужність  інтерференційної  завади,  що  дозволяє  точніше  розрахувати  вірогідність
помилки у каналі ВОСП з OFDM модуляцією. Також доцільно оптимізувати тривалість
циклічного префіксу, оскільки його наявність в структурі сигналу OFDM приводить до
втрати пропускної здатності системи передавання.
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Рисунок 2 – Відносне значення інтерференційної завади у ВОСП з OFDM (N=256; L=100

км; -24
2 -21,35 10    с2/км)

У підсумку,  можна  стверджувати,  що  поставлене  в  роботі  завдання  з  розробки
методу  оцінки  міжканальної  та  міжсимвольної  інтерференції  у  ВОСП  з  OFDM
модуляцією виконано. В процесі досліджень створена імітаційна модель одного каналу
ВОСП, що враховує основні  параметри функціональних блоків системи та  середовища
розповсюдження. За її допомогою отримано значення інтерференційної завади для кожної
несучої  частоти  OFDM  в  залежності  від  моменту  стробування  сигналу  приймачем.
Встановлено, що для зменшення похибки моделювання доцільно не менше 20% несучих
частот в межах частоти Найквіста залишати вільними. Отримані результати з розрахунку
інтерференційних  завад мають практичне  значення  при розрахунку якісних  параметрів
ВОСП з OFDM модуляцією.
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ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛЕЙ РОЗРАХУНКУ ПОЛЯРИЗАЦІЙНОЇ МОДОВОЇ
ДИСПЕРСІЇ В ОПТИЧНИХ ВОЛОКНАХ 

Анотація. В роботі показано основні причини виникнення поляризаційної модової
дисперсії  та  показано  її  вплив  на  оптичні  імпульсні  сигнали.  Приведено  основні
розрахунки даного виду дисперсії в одномодових оптичних волокнах.
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При  розповсюдженні  по  волоконно-оптичним  лініям  зв’язку  оптичні  імпульсні
сигнали зазнають спотворення за рахунок загасання та дисперсії, що може обмежувати, в
першу  чергу,  дальність  передачі  та  вимагає  застосування  лінійних  регенераторів  або
волоконно-оптичних  підсилювачів  (ВОП).  З  впровадженням  ВОП  на  транспортних
телекомунікаційних  мережах  зв’язку  швидкість  і  дальність  передачі  інформації
обмежуються, в основному, дисперсією – хроматичною та  поляризаційною модовою. В
таких умовах все більш актуальнішою стає задача компенсації цих видів дисперсії. Аналіз
сучасних  волоконно-оптичних  систем  передачі  з  підсилювачами  та  компенсаторами
хроматичної дисперсії показує, що поляризаційна модова дисперсія (ПМД) стає основним
обмежуючим фактором побудови протяжних транспортних мереж зв’язку зі швидкостями
передавання  40 Гбіт/с  і  вище.  Крім того,  в  деяких  випадках,  ПМД може погіршувати
якість роботи систем зв’язку зі швидкістю передавання 10 Гбіт/с [1].

Як відомо, в одномодових оптичних волокнах (ООВ), симетричних відносно осі
форми,  практично  існують  дві  окремі  моди  з  взаємоортогональними  поляризаціями  в
площині  поперечного  перерізу  волокна.  Хвилю,  поляризація  якої  спрямована  уздовж
найбільшої  зміни  діелектричної  проникності,  прийнято  називати  незвичайною
(extraordinare) й індексувати 11

eHE , а ортогональну до неї хвилю – звичайною (ordinare) й

індексувати 11
oHE . Якщо хвилевідна структура оптичного волокна ідеально симетрична, то

обидві  моди мають однакову  фазову швидкість  поширення,  переносять  рівні  значення
енергій сигналів і не розрізняються. В першу чергу, з цієї причини такі оптичні волокна
називаються  одномодовими  [2].  Проте  в  реальних  оптичних  волокнах,  унаслідок
промислових  дефектів,  еліптичності  і  ексцентриситету  осердя  відносно  оптичної
оболонки, виникає осьова асиметрія, за якої фазові швидкості поширення двох основних
мод  будуть  різними  (рис.  1).  Крім  того,  на  практиці,  при  вигинах  волокна  в  осерді
оптичних  кабелів  та  внаслідок  температурних  коливань  навколишнього  середовища  в
ООВ  виникають  анізотропні  властивості,  унаслідок  чого  відбувається  взаємне
перетворення  енергій  сигналів  взаємоортогональних  мод  11

eHE  і  11
oHE ,  змінюються  їх

поляризації,  виникає  поляризаційна  модова  дисперсія  сигналів  і  міжсимвольні
спотворення. Крім того, випадкова орієнтація мікрокристалів скла у матеріалі оптичного
волокна є також причиною деполяризації  мод і їх взаємного перетворення, що також є
причиною зростання величини поляризаційної модової дисперсії [2].

Отже,  поляризаційна  модова  дисперсія  оптичного  імпульсного  сигналу,  що
переноситься  в  одномодовому  оптичному  волокні  двома  взаємоортогональними
основними  модами  із  різними  груповими  швидкостями  або  різними  груповими
затримками, являє собою різницю групових часів поширення мод 11

eHE  і 11
oHE . Внаслідок

чого тривалість сумарного імпульсного сигналу на виході ООВ збільшується ( вих вх   ).

Рисунок 1 – Вплив ПМД на імпульсні сигнали в одномодовому оптичному волокні
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Поляризаційною  модовою  дисперсією  є  середньоквадратичне  значення
диференційної групової затримки [3]:

2
пмд ,

t
                                                            (1)

де пмд  – поляризаційна модова дисперсія, с км ; 

  – диференційна групова затримка, с км .
Усереднення  величини  диференційної  групової  затримки  відбувається  шляхом

розрахунку δτ у різні вибіркові моменти часу t1,  t2,  t3 … tn в межах часу Δt з подальшим
визначенням середньоквадратичного значення.

Проте,  ПМД,  що  викликана  неоднорідностями,  носить  випадковий  характер,
оскільки  не  представляється  можливим  передбачити  характер  та  розподіл
неоднорідностей  в  хімічному  складі  оптичного  волокна.  Використання  формули  (1)
дозволяє  лише  з  певною  ймовірністю  розрахувати  значення  поляризаційної  модової
дисперсії.  При  чому,  ця  формула  відповідає  усередненню  не  групових,  а  фазових
затримок. Одиниця вимірювання поляризаційної модової дисперсії, розрахованої за даним
виразом, складає [ с км ].

В осердях реальних оптичних кабелів, де оптичні модулі з оптичними волокнами
укладені  по спіральній лінії,  зазвичай поляризаційна дисперсія для строго когерентних
сигналів  може  бути  визначена  як  різниця  групових  часів  розповсюдження  (затримок)
незвичайної та звичайної хвиль [4]:

1 1
1 1

( ) ( )e o
е о

л

   
      

 
                                               (2)

де л  – різниця групових часів розповсюдження мод 11
eHE  та 11

oHE  (ПМД першого
порядку), пс; 

1
e , 1

o  – фазові коефіцієнти розповсюдження мод 11
eHE  та 11

oHE  відповідно, рад/км.
У  роботі  [5]  рекомендується  забезпечувати  такі  умови  передавання  оптичного

сигналу, за яких величина ПМД повинна бути меншою за одну десяту частину періоду
проходження імпульсів T, тобто

пмд 10 (1 (10 ))T B  ,                                                   (3)

де пмд  – поляризаційна модова дисперсія, с; 
Т – період проходження імпульсів, с; 
B  – бітова швидкість передавання сигналів, біт/с.
Враховуючи вищесказане, максимально допустимі значення ПМД для різних рівнів

ієрархії апаратури STM зі швидкостями передавання оптичних імпульсних сигналів від  
155 Мбіт/с до 40 Гбіт/с наведені в табл. 1.
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Таблиця 1 – Максимально допустимі значення ПМД для різного типу апаратури STM

Тип апаратури
Бітова швидкість

B, Мбіт/с
Період слідування

імпульсів T, пс
Величина ПМД ( 1

), пс
STM-1 0,155 6400 640
STM-4 0,622 1600 160
STM-16 2500 400 40
STM-64 10000 100 10
STM-256 40000 25 2,5

У зігнутому за спіральною лінією одномодовому оптичному волокні розрізняють
наступні види дисперсії:  матеріальна, обумовлена частотною залежністю діелектричних
властивостей  матеріалу;  хвилевідна,  обумовлена  частотною  залежністю  кожного  з

фазових  коефіцієнтів  поширення   1
e   і   1

o   хвиль  11
eHE  і  11

oHE  відповідно,  та

поляризаційна  модова,  обумовлена  анізотропією  матеріалу  волокна  і,  як  наслідок,
відмінністю між цими хвилями.

Встановлено, що поляризаційна модова дисперсія, яка викликана, в першу чергу,
неоднорідностями, носить випадковий характер. Проте в ізотропному ООВ, де молекули
орієнтовані  хаотично,  не  є  можливим  передбачити  характер  та  розподіл  цих
неоднорідностей  у  структурі  волокна.  З  цієї  причини,  згідно  з  теорією  ймовірності,
коефіцієнт  питомої  ПМД в міжнародних  стандартах  нормується  в  розрахунку на  1  км
довжини оптичного волокна і має розмірність пс км .

При швидкості передавання інформації, в діапазоні 10 – 40 Гбіт/с по одному каналу
та при відстані передавання, більшій ніж 1000 км, поляризаційна модова дисперсія робить
суттєвий вклад у спотворення  сигналу.  У таких  системах  передавання  інформації  цим
видом дисперсії неприпустимо знехтувати.
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КОМП’ЮТЕРНА СИСТЕМА ВІДДАЛЕНОГО КЕРУВАННЯ
НАЛАГОДЖУВАЛЬНИМИ МОДУЛЯМИ 

Анотація.  В  доповіді   розглянуті  існуючі  комп’ютерні  системи  віддаленого
керування модулями. Проаналізовані їх переваги, недоліки,  та основні характеристики.
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Наведені  особливості  реалізації   та  досвіду  використання.  Запропоновано  метод
підключення  модулів  EVAL-8031  та  STM-32  для  віддаленого  керування  з  можливістю
спостерігати  результати програмування, за рахунок включення в систему веб камери.

Ключові слова: робоча станція, віддалене керування, пропускна здатність, модуль, 
програмне забеспеченя

В умовах сучасного часу освіта у закладах вищої освіти (ЗВО) трансформується,
приймаючи  формат  «Digital Education».  Це  передбачає  собою  можливість  в  онлайн
прослуховувати  лекції,  проходити  практичні  заняття,  а  також  використовувати
налагоджувальні  модулі поза межами ВНЗ. З метою підвищення якості  освіти виникла
необхідність  у  комп’ютерній  системі,  яка  дозволить  студенту  у  реальному  часі  мати
доступ  до  віддаленого  модулю,  проводити  виміри  або  програмувати  його,  а  також
спостерігати результати процесу для корегування чи запису.

Прикладом  існуючої  комп’ютерної  системи  віддаленого  керування
налагоджувальними  стендами  є  Європейський  проект  «FORGE»,  який  ініціював
використання  засобів  FIRE (Future Internet Researchand Experimentation)  наступного
покоління для навчальних цілей за допомогою інтерактивних навчальних ресурсів, таких
як електронні книги. Загальна мета програми FORGE - включити експериментальні засоби
FIRE до  спільноти  «eLearning»  з  метою  просування  концепції  експериментальних
досліджень  в  освіті  шляхом  використання  експериментів  як  інтерактивного  каналу
навчання  та  науки  як  для  студентів,  так  і  для  професіоналів  шляхом  підвищення
доступності та зручності використання об'єктів FIRE [1].

Основними  елементами  конфігурації  розглянутої  комп’ютерної  системи
віддаленого  керування  налагоджувальними  стендами  (модулями)  є  віддалені   робочі
станції, налаштування, інтернет, сервер, системи програмування, локальні робочі станції   

Недоліком  розглянутих  систем  є  відсутність  можливості  в  реальному  часі
спостерігати результати програмування для додаткових модулів таких як:  LCD дисплей,
світлодіодні лампи, LED семисегментний індикатор. 

Розроблена комп’ютерна система, в якій віддалені  робочі станції через інтернет і
сервер  підключаються  до  локальної  робочої  станції.  Відладочні  модулі  EVAL-8031  та
STM-32 підключені до локальної робочої станції   через програматор (EVAL-8031)  і через
USB порт (STM-32). В якості додаткових модулів використані : LCD дисплей, світлодіодні
лампи,  LED семисегментний  індикатор  та  матричний  індикатор  5х7  пікселів.  За
необхідністю у реальному часі спостерігати за результатами вимірів з додаткових модулів,
для  зміни  чи  корегування  параметрів,  які  задаються,  до  складу  комп’ютерної  системи
додамо елемент – камеру, зображення з якої  транслюється до локальної робочої станції і
далі через  сервер та інтернет до віддаленних  робочих  станцій. 

Чим  більша  кількість  робочих  станцій,  тим  більші  вимоги  до  продуктивності
серверів та пропускної здатності мережі, так як зображення з локальної робочої станції
передається  до  користувача  через  мережу.  Тому  доцільно  провести  аналіз  необхідної
пропускної здатності мережі.

Необхідна пропускна здатність мережі (Рн) визначається за формулою (1)
                                                 кпфврсн Р+Р+Р=Р                                                          (1)

де Рврс – необхідна пропускна здатність мережі для трансляції віддаленого робочого
столу,  Рпф – необхідна пропускна здатність мережі для передачі файлів,  Рк – необхідна
пропускна здатність мережі для передачі зображення з камери.

Оскільки  для  підключення  до  віддаленого  робочого  столу  використовується
програма  TeamViewer,  значення  Рврс дорівнює  необхідній  мінімальній  пропускній
здатность, яка вказана виробником (1 Мбіт/с).
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Оскільки передача файлів виконується завдяки пакету  TeamViewer, тому вказаної
необхідної  пропускної  здатності  мережі  у  1  Мбіт/с  достатньо  як  для  підключення  до
віддаленого робочого столу, так і для передачі файлів (Рпф).

Необхідна  пропускна  здатність  мережі  для  передачі  зображення  з  камери  Рк

визначається за формулою (2):

                                                    
1024

nFPSР
=Р рск

к

8
                                                     (2)

де Ррск – розмір стислого кадру, залежить від типу кодеку який використовує камера
[2] (дивись табл.1), FPS – частота кадрів камери в секунду (кадри/сек), n – кількість камер.

Таблиця 1 -  Розмір стислого кадру
Кодек Роздільна здатність Початковий 

розмір, кБайт
Розмір після 
стиснення, кБайт

Ступінь 
стиснення

MJPEG 1280x720 2700 175 15,4
JPEG2000 1280x720 2700 153,6 17,6
MxPEG 1280x960 3599 149 24,1
H.264 1280x960 3599 48 74,9

Аналіз  приведених  результатів  показав  що  необхідна  мінімальна  пропускна
здатність мережі, як випливає з формули (2), дорівнює 7Мбіт/с.

Висновки:
За рахунок включення у комп’ютерну систему віддаленого керування веб камери

з’явилась  можливість  встановити  зворотній  зв’язок.   Це  дозволило  студенту
налагоджувати розроблену програму в  реальному часі  за  рахунок спостереження відео
результатів на додаткових зовнішніх модулях індикації. Мінімальна необхідна пропускна
здатність мережі, дорівнює 7Мбіт/с.

Список літератури
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СЕКЦІЯ 3. ІНФОКОМУНІКАЦІЇ ТА ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ

Афанасьєв Ю. В., Лемешко О. В. 
Харківський національний університет радіоелектроніки

КОНЦЕПЦІЯ ЛАБОРАТОРІЇ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ З ВИКОРИСТАННЯМ
МІКРОКОНТРОЛЕРІВ СЕРІЇ ESP

Анотація. Розвиток інформаційних технологій (ІТ) потребує від фахівців ІТ галузі
постійного удосконалення  фахових знань.  Одним із  напрямків  ІТ є  розвиток концепції
Інтернету Речей (ІоТ). Вивчення наявних та створення нових технологій ІоТ не можливе
лише  шляхом  отримання  теоретичних  знань.  Невідʼємної  складовою  забезпечення
освітнього  процесу  є  розвиток навчально-матеріальної  бази.  Своєчасне  реагування  на
виклики сучасності, щодо опанування новітніх технологій, а саме технологій в ІоТ галузі,
потребує відповідного технічного оснащення. Дослідження питань програмно-апаратної
реалізації  окремих  ІоТ  додатків  дозволило  сформувати  певні  вимоги  щодо  основних
положень  концепції  створення  лабораторії  ІоТ.  На  початковому  етапі  основну  увагу
необхідно приділити формуванню особливого мислення,  яке в  подальшому буде здатне
самостійно  генерувати  нові  ідеї.  Авторами  розглядається  концепція  створення
лабораторії  Інтернету Речей на основі  використання мікроконтролерів  серії  ESP,  які
отримали широке розповсюдження при реалізації різних додатків ІоТ.         

Інтернет  Речей  (IoT), як  концепція  обміну  інформацією  між  пристроями, має
багаторівневу структуру.  Архітектура ІоТ включає чотири функціональних рівнів: рівень
сенсорів та сенсорних мереж; рівень шлюзів та мереж; сервісний рівень; рівень додатків.

Вивчення інтернету речей містить в собі завдання: проектування, моделювання та
програмно-апаратну  реалізацію  IoT  додатків.  В  роботі  розглядається  задача  розробки
лабораторії  IoT. Концепція  створення  лабораторії  Інтернету  Речей  обумовлена  
необхідністю  комплексного  дослідження  завдань:  розробка  IoT пристроїв  і  додатків;
дослідження питань міжмашинної взаємодії (M2M); планування і дослідження топології
мереж різного призначення;  дослідження питань  безпеки IoT. Основою для вивчення і
моделювання IoT додатків є первинні компоненти: сенсори, засоби передачі даних і т.д.

Постійний  розвиток  елементної  бази  обумовлює,  з  одного  боку,  необхідність
постійного поповнення номенклатури елементів для пристроїв  ІоТ, а з іншого боку, це
потребує  постійних  фінансових  витрат,  що  не  є раціональним  підходом.  Основою для
створення лабораторії  IоT  є  використання елементів  та  технологій,  що є у відкритому
доступі. Такий підхід забезпечує вивчення повного циклу програмно-апаратної реалізації
проектів ІоT.

До циклу вивчення принципів роботи IоT пристроїв відносяться наступні складові:
вивчення  структури,  принципів  роботи  різних  датчиків  (сенсорів); вивчення  питань
підключення  сенсорів  до  мікроконтролера;  вивчення  протоколів  передачі  даних  між
пристроями; збирання та аналіз даних роботи IоT пристроїв.

Аналіз  публікацій  свідчить  про  те,  що  одним  з  варіантів  програмно-апаратної
реалізації  додатків  ІоТ  є  використання  пристроїв,  що  працюють  на  мікроконтролері
atmega328p, функції  керуючого пристрою реалізуються на контролері серії ESP [1-3].

Для  розгляду  питань  моделювання  додатків  IоT  різного  рівня  складності
запропоновано в якості апаратних пристроїв використовувати такі елементи:

BH1750 - датчик освітленості;
DHT 21 - датчик температури і вологості;
HDC1080 - датчик вологості і температури;
HTU21 - датчик вологості і температури;
BME280 -датчик температури, вологості, тиску;
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BMP180 - датчик атмосферного тиску і вимірювання температури;
DS18B20 - датчик температури;
MAX6675 – термопара;
PZEM004T - пристрій для контролю параметрів електромережі;
INA219 - датчик струму і напруги;
CCS811 - датчик якості повітря;
Для відображення інформаціі розглядається вивід даних на : смартфон через  web

інтерфейс;  вивід  даних  на  екрани  SSD1306,  ST7735  і  відправка  даних  для  збирання
статистики.

Складовою для вивчення питань моделювання ІоТ додатків є програми взаємодії і
управління. В  якості  керуючого  пристрою  розглядаються  мікроконтролери  виробника
Espressif Systems серії:  ESP8266,  ESP8285,  ESP32.  Управління,  передача  інформації,
взаємодія  пристроїв засновані на  використанні протоколу  MQTT. Для  зручного
конфігурування і налаштування мережевого підключення системи до сервера MQTT було
розроблено відповідну  платформу  [4,  5].  Використання  мікроконтролерів  серії  ESP
можливе  також  для збирання даних з  пристроїв,  які  передають  інформацію  через
радіомодуль NRF24L01, та виконання функцй шлюзу. 

Комплектація  лабораторії  ІоТ,  що  розглянута,  дозволяє  виконати  програмно-
апаратну  реалізацію  наступних  програм:  керування  освітленням;  керування
електроприладами; контроль та управління доступу до приміщень; моніторинг фізичних
параметрів  грунту,  атмосфери  для  завдань  сільського  господарства;  моніторинг
параметрів в електромережі та інше.

Подальшим розвитком лабораторії Інтернету Речей є дослідження різних додатків
IоT, що дозволить обґрунтувати вимоги до програмно-апаратної частини, характеристик
каналів  передачі  інформації,  а  також  вивчати  питання  маршрутизації  в  мережах  IоT.
Наступним напрямком розглядається підключення до загальної мережі кількох локальних
мереж IоT пристроїв, а надалі і до глобальної мережі.

Висновки. Лабораторія IoT дозволить розробляти тестові стенди інтелектуальних
пристроїв  Інтернету  речей.  Користувачі  зможуть  тестувати  свої  варіанти  IoT  додатків
перед  їх  реалізацією.  Запропонована  концепція  лабораторії  передбачає  розширення
номенклатури  елементів та їх  кількості, що  забезпечить  моделювання  масштабних
варіантів IoT додатків.
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5. https://github.com/yuri-afanasiev/esp8266-sensor

Денисенко Д.С.
ОНАЗ ім. О.С. Попова

denismarkrayt@gmail.com
Науковий керівник: к.т.н., доц. Степанов Д.М.

ОЦІНКА ВЕЛИЧИНИ ПОВЕРХНЕВОГО КОЕФІЦІЄНТА ПРИ ВПЛИВІ
АТМОСФЕРНОЇ ЕЛЕКТРИКИ НА ОПТИЧНИЙ КАБЕЛЬ З МЕТАЛЕВИМИ

ЕЛЕМЕНТАМИ

Анотація. При ударі блискавки в землю або в дерева поблизу траси прокладання
підземного оптичного кабелю (ОК) частина або весь струм блискавки може потрапити
в металеву оболонку кабелю та призвести до значного пошкодження ОК й необхідності
його заміни на даній ділянці. В даній роботі проведено оцінку поверхневого коефіцієнта
для  шести  зон  зближення  кабелю  та  високого  об’єкта,  що  дозволило  встановити
небезпечні та захисні зони кабелю з металевими елементами.

Оптичні кабелі (ОК) можуть мати металеву оболонку для захисту від механічних
пошкоджень при прокладанні безпосередньо в ґрунті. При ударі блискавки в землю або в
дерева поблизу траси прокладання підземного ОК частина або весь струм блискавки може
потрапити в металеву оболонку кабелю, причому дуговий розряд, що виникає між точкою
удару і кабелем, покриває відстань в декілька десятків метрів. Звичайний удар блискавки
має  феноменальні  енергетичні характеристики.  У  більшості  розрядів  сила  струму
становить  близько  20…30 кА,  а  в  10 % випадків  вона  перевищує  200  кА [1]. Великі
струми блискавки призводять до значного пошкодження ОК та необхідності його заміни
на даній ділянці. 

Усе це потребує розрахунку та оцінки міри впливу атмосферної електрики на ОК
волоконно-оптичних ліній  звязку (ВОЛЗ) та,  за  необхідності, передбачення необхідних
засобів захисту. Забезпечення захисту ОК від  струмів  блискавок є важливою складовою
проектування ВОЛЗ.

Оцінка пошкоджуваності ОК ВОЛЗ ударами блискавки визначається ймовірністю
пошкодження ОК ударами блискавки, яка залежить від низки факторів, які, в основному,
залежать від умов місцевості прокладання ОК та типу його грозостійкості [1].

Одним з важливих критеріїв оцінки пошкоджуваності ОК є поверхневий коефіцієнт

пK , який залежить від наявності високих об’єктів поблизу траси пролягання ВОЛЗ [2]. 
Метою  даної  роботи  є  оцінка  величини  поверхневого  коефіцієнта  та  його

залежність від відстані між висотним об’єктом та підземним ОК.
Очікувана ймовірна кількість пошкоджень ОК за рік визначається згідно діючих

нормативних документів [2]:
              0 р пN N K K   ,                                                      (1)

де  0N  –  загальна  імовірна  середньорічна  кількість  всіх  ударів  блискавок

величиною від 1 до 250 кА в кабель зв’язку, що проектується; рK  – коефіцієнт ризику

грозопошкоджень кабелю; пK  – поверхневий коефіцієнт, який враховується при ширині

зближення  з наземними висотними об’єктами менше за 0max2r .
Величина поверхневого коефіцієнта може змінюватися в межах від 0 до 10 і більше

в залежності від умов зближення кабелю з наземним об’єктом і є функцією від багатьох
параметрів, що характеризують зближення [2]:

п пр д( , , , , , )cК f y E h K I  , (2)
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де  y – відстань між кабелем і  наземним об’єктом,  м;    – питомий опір грунту,
Ом·м;  прЕ – пробивна напруга електричного поля в грунті,  кВ/м;  h – висота неземного

об’єкта, м; Кс – коефіцієнт стягування Кс струмів блискавки наземним об’єктом ( h  6 м)
для повітряних ліній зв’язку і ліній електропередачі cK = 1,2, для краю лісу cK = 1,5.

У  залежності  від  величини  пК  всі  варіанти  зближення  відносно  відкритої
місцевості можна класифікувати на дві групи [2]:

– небезпечні зони, в яких пК >1;

– захисні зони, де пК <1,
що дозволяє розглядати наземні об’єкти не тільки з боку збільшення небезпеки від грози
ділянок зближення з ними, але і з боку надання захисного ефекту від грозових впливів [2].

У  разі  відсутності  висотних  об’єктів  поблизу  траси  ВОЛЗ  коефіцієнт  пК
приймається рівним 1, як для відкритої місцевості [2].

За основу розрахунку поверхневого коефіцієнта пК  встановлене відношення площ
збору ударів блискавок в земну поверхню в квадратних метрах при наявності високого
об’єкта 1S  і його відсутності (відкрита місцевість) 0S  [2]:

                                               
1

п
0

S
K

S
 .                                                                    (3)

Площа збору ударів блискавок, що приводить до первинних пошкоджень кабелю, у
відкритій місцевості визначається виразом [2]:

                                            0 п0 р2S r К .                                                                (4)

Площа збору струмів блискавки, що приводять до первинних пошкоджень кабелю,
при наявності високих наземних об’єктів 1S , розташованих в безпосередній близькості від
траси  кабелю,  змінюється  в  залежності  від  відстані  y між кабелем зв’язку та високим
об’єктом, висоти об’єкта h, коефіцієнта стягування струмів блискавки неземним об’єктом

сК  і питомого опору грунту ρ  [2].
У  залежності  від  місцеположення  кабелю  відносно  високого  об’єкта,  можливі

шість різних розрахункових зон,  в яких необхідно враховувати вплив високого об’єкта
(рис. 1) [2].

Рисунок 1 – Розрахункові зони для визначення поверхневого коефіцієнту

В  даній  роботі  було  визначено  поверхневий  коефіцієнт  n різних  відстанях
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зближення  високого  об’єкта  та  кабелю для  наступних  параметрів: І  категорія
грозостійкості кабелю, питомий опір грунту   = 50 Ом·м, пробивна напруга електричного
поля в грунті  прЕ =250 кВ/м, висота неземного об’єкта  h= 10  м, коефіцієнт стягування

для краю лісу cK = 1,5.
Результати  розрахунку  поверхневого  коефіцієнта  та  меж  зон  зближення  ОК  та

високого  об’єкту  наведено  в  табл.  1.  Після  виконаних  розрахунків  поверхневого
коефіцієнту у всіх 6-ти зонах,  для наглядності,  на рис.  2  представлено  розподіл  Кп  по
зонам.

Таблиця 1 – Розраховані значення меж зон зближення та поверхневого коефіцієнта
Параметри 
зближення

Значення параметрів зближення

Межі зони 
зближення 
y, м

0…
2,882

2,882…
12,178

12,178…
14,189

14,189…
15

15…
15,822

Більш
е

15,822
Поверхневи
й коефіцієнт
Кп

7,35 0 0,052 0,251 0,251 1,0

Рисунок 2 – Залежність поверхневого коефіцієнта від зони зближення кабелю з високим
об’єктом

Висновки
1. В  роботі проведені дослідження поверхневого  коефіцієнту  при  впливі

атмосферної електрики  на  оптичний  кабель  з  металевими елементами,  який  може
пролягати на різній відстані від високого об’єкта.

2. В  ході  досліджень  були  визначені  значення  меж  зон  зближення  з  високим
об’єктом та поверхневі коефіцієнти в них, що дозволило встановити небезпечні та захисні
зони прокладання оптичного кабелю в заданих умовах. 

3. Результати  даних  досліджень  можна  рекомендувати  для  використання  при
оцінці впливу високих об’єктів на ОК проектованих або вже існуючих ВОЛЗ.
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СИСТЕМА ЗВІТНОСТІ

Reporting system

Системи звітності  -  це процеси,  процедури та засоби,  які  використовуються для
генерації  та  збору  звітів  за  допомогою  однієї  або  декількох  систем  управління
інформацією.  Ця  система  управління  проектами  також  відповідає  за  розповсюдження
звіту серед зацікавлених сторін проекту.

Система  звітності  розроблена як взаємопов’язані  компоненти,  які  збирають (або
отримують), обробляють, зберігають та поширюють інформацію для підтримки прийняття
рішень, координують та контролюють організацію.

Завданнями дослідження є:
 систематизація моделей та методів звітності;
 побудова  моделі  та  архітектури  «Набору  засобів  для  зручного  побудування

звітів на основі API Teamwork»;
 реалізація  «Набору  засобів  для  зручного  побудування  звітів  на  основі  API

Teamwork».
Реалізований  «Набір  засобів  для  зручного  побудування  звітів  на  основі  API

Teamwork» включає наступні можливості:
 перегляд звіту виставлення рахунків;
 перегляд звіту об’єму роботи і заробітку за останні роки;
 перегляд графіку витрати часу помісячно за рік;
 перегляд звіту по часу роботи кожного працівника;
 перегляду звіту по проектах з витратами часу на завдання різного типу;
 перегляду діаграм виконання задач;
 інтеграції з API Freshbooks.

Важливість  предмета  відчувається  в  результаті  краху  таких  компаній,  як  Tyco,
Global Cross, WorldCom та Enron через помилки у контролі. Компенсація керівництву в
цих компаніях  була настільки  сильно пов'язана  з  аукціоном акцій,  що керівники були
мотивовані  маніпулювати  фінансовими  коштами,  щоб  придбати  короткострокову  ціну
акцій. Аналогічно багаторічний успіх компаній світового класу, таких як Emerson electric,
Lincoln  Electric,  New  York  Times,  Dell  Computer,  Wal-Mart,  Cisco  Systems  та  Analog
Devices. Оскільки вони розробили хороші стратегії, але що ще важливіше, вони розробили
системи та процеси, що сприяють їхнім працівникам ефективно виконувати ці стратегії.

Система  звітності  по суті  є  механізмом моніторингу  "місії"  організації.  Хороша
система  звітності  не  зробить  компанію успішною.  Однак,  не  маючи належної  системи
звітності, керівництво не зможе ні реєструвати свої досягнення, ні коригувати стратегію. 
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СИСТЕМА ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ IT-ПРОЕКТІВ

IТ projects time management system

Time  management  (управління  часом)  —  це  технологія  організації  часу  з
підвищенням  ефективності  його  використання.  Іншими  словами  —  це  будь-які
інструменти,  що  допомогають  контролювати  час,  витрачений  на  конкретний  вид
діяльності, та збільшити його ефективність і продуктивність.

Метою  дослідження  є  вивчення  ефективних  методик  тайм  менеджменту  на
прикладі  методології  Agile  та  виявлення  закономірностей,  що  допомагають  оцінити
ефективність роботи команди на кожній ітерації розробки, виявлення слабких місць у ході
розробки та надання рекомендацій щодо покращення роботи.

Завданнями дослідження є:
 систематизація моделей та методів управління IT-проектами;
 побудова  моделі  та  архітектури  «Рекомендаційної  системи  управління  IT-

проектами»;
 реалізація «Рекомендаційної системи управління IT-проектами».
Реалізована  «Рекомендаційна  система  тайм  менеджменту  IT-проектів»  включає

наступні можливості:
 створення проектів та задач до кожного з проектів;
 додавання учасників до кожного проекту;
 прикріплення задач до певного учасника (виконавця);
 оцінювання складності задач;
 запис часу, витраченого на виконання кожного завдання;
 створення спринтів та додавання – видалення задач під час спринта;
 створення графіку згорання задач та експорт даних по закінченню спринта;
 обробка результату спринта та вивід рекомендацій щодо можливих покращень

у майбутньому;
Технології, які застосовані при розробці:
 мова програмування PHP з використанням фреймворку Symfony;
 база даних MySQL;
 в якості веб-серверу - хмарний веб-сервіс EC2 від Амазон;
 для мініфікації скриптів та стилів – Webpack.

Для визначення відсотку доставлених у спринті задач використовується наступне
співвідношення:

.

де Dp – (Delivery percentage) – відсоток доставлених задач;
Dsp – (Delivered story points) - доставлено сторіпоінтів;
Psp – (Promised story  points  delivery)  –  кількість  обіцяних сторіпоінтів  у спринт

контракті.
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При  цьому,  коли  враховуєтсья  відсоток  доставлених  у  спринті  задач,  не
враховується чи була частина з них замінена по ходу спринта, а лише об’єм роботи, який
було виконано за дану ітерацію.

Це  не  дуже  зручний  показник  для  визначення  ефективності  команди,  але  він
показує чи виникали у команди певні труднощі, якщо в кінці спринта не було доставлено
весь обіцяний об’єм робіт, то цей показник слугує індикатором, що є якісь фактори, які на
це  вплинули.  Далі  тім  лід,  разом  зі  скрам  майстером  команди  мають  дослідити  цю
ситуацію, щоб виявити проблеми і зробити висновки для покращення роботи команди в
майбутньому.

Реалізована система управління IT-проектами є гарним інструментом для роботи
Agile  команд,  що  працюють  з  методологією  Scram  і  безкоштовною  альтернативою
продукту  від  Atlasian  “Jiru”.  Вона  написана,  як  окремий  продукт,  що  надає  змогу
зареєструватися через email або через соціальні мережі і без труднощів одразу створювати
свої команди. Її послугами можна користуватися на безоплатній основі.

Як  висновок,  слід  визначити  наступне  -  проблема  тайм  менеджменту  особливо
актуальна в IT-проектах, тому що, в цілому, IT сфера досить молода, спеціалістів мало і
ціни  на  розробку,  як  правило,  є  досить  великі.  Успішні  IT-компанії  намагаються
використовувати  у  себе  різні  методології  розробки,  які  націлені  на  збільшення
продуктивності і підвищення якості розробки.

Нажаль, на ринку зараз немає повноцінної альтернативи продукту “Jira”, а вартість
на його використання заставляє задуматися невеликі  компанії,  чи варто витрачати такі
кошти.  Тож,  дана  система  є  чудовою  безкоштовною  альтернативою  платних  Agile
інструментів для невеликих компаній.

Лемещук А.О.
ОНАЗ ім. О.С. Попова

andrewlemeschuk@gmail.com
Науковий керівник – к.т.н., доцент Багачук Д.Г.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ СУЧАСНИХ ПЛАСТИКОВИХ ОПТИЧНИХ
ВОЛОКОН

Анотація. В роботі проведено аналіз основних характеристик сучасних полімерних
оптичних волокон та показана їх конкурентоспроможність у порівнянні  з  кварцовими
волокнами. Показано класифікацію полімерних волокон та вказано можливі області їх
застосування.

Сучасні телекомунікації важко представити без волоконно-оптичних ліній зв'язку
основою яких є  оптичні  волокна (ОВ).  Щороку по всьому світу  прокладаються  тисячі
кілометрів оптичних кабелів. На сьогодні оптичні волокна є символом науково-технічної
революції в сучасних засобах передавання інформації. 

Всі існуючі типи оптичних волокон по матеріалу виготовлення можна розділити на
кварцові та полімерні або пластикові ОВ (ПОВ). Найбільшого поширення набули кварцові
волокна,  в  покращенні  характеристик  яких  було  досягнуто  значний  прогрес.  Однак,
полімерні  оптичні світловоди мають ряд переваг,  які роблять їх конкурентоздатними у
порівнянні  зі  скляними  ОВ  в  деяких  областях  застосування.  Перед  усім,  це  висока
гнучкість  ПОВ.  Вони  також  є  більш  стійкими  до  впливу  динамічних  механічних
навантажень,  вібрації,  що  забезпечує  надійність  при  виготовленні  і  експлуатації
волоконно-оптичних елементів [1].

Еластичність волокон дозволяє створити ПОВ з діаметром до декількох міліметрів,
що значно спрощує їх з’єднання між собою, а також з джерелами і приймачами світлового
випромінювання. Важливою перевагою полімерних оптичних волокон є їх легкість – вони
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в три рази легші за кварцові ОВ. В умовах радіоактивного випромінювання є доведеним,
що  робота  ПОВ  є  більш  стабільною,  оскільки  в  кварцових  ОВ  відбувається  значне
зростання  коефіцієнта  загасання.  Крім  того,  полімерні  оптичні  волокна,  як  і  кварцові,
мають велику кількість переваг над металічними провідниками, які використовуються в
електричних  кабелях  зв’язку.  І,  на  кінець,  привабливим  в  ПОВ  є  низька  вартість
матеріалів, а також не великі затрати на їх виготовлення [2].

Історія розвитку полімерних оптичних волокон по тривалості, динаміці зниження
втрат в ОВ має ту ж тенденцію, що і  історія розвитку скляних світловодів.  ПОВ були
розроблені ще в 1968 році (фірма DuPont, США), але їх функціональні характеристики –
високий  рівень  втрат  і  мала  смуга  пропускання  оптичного  сигналу  були  основною
завадою для їх широкого застосування.

Найбільшого  прогресу  в  напрямку  покращення  характеристик  ПОВ  досягли
японські компанії  Mitsubishi Rayon,  Toray Industries і  Asahi Glass, їх розробки в області
матеріалів  і  технологічних  процесів  широко  використовуються  в  процесі  серійного
виготовлення таких оптичних волокон [3].

В останні роки зростає потреба в високошвидкісних системах зв’язку для домашніх
і офісних мереж з метою забезпечення швидкого доступу до Інтернет та Ethernet-систем і
передавання стисненого цифрового відеозображення на невеликі відстані (декілька сотень
метрів).  За  рахунок  створення  нових  типів  ПОВ  з  покращеними  характеристиками
з’явилась  можливість  задовольнити  таку  потребу,  передаючи  оптичний  сигнал  зі
швидкістю в декілька Гігабіт за секунду (Гбіт/с) по таким оптичним волокнам, що суттєво
розширює область їх використання і обіцяє ПОВ гарні перспективи в майбутньому.

В дійсний час полімерні оптичні волокна виготовляють з діаметрами осердя від 37
до 980 мкм і оболонкою діаметром 490 і 1000 мкм.

Крім того, ПОВ можуть бути класифіковані за профілем показника заломлення на
ступінчаті та градієнтні. Порівняння даних профілів представлено на рис. 1.

 

Рисунок 1 – Профілі показників заломлення для ступінчатого та градієнтного ПОВ
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За допомогою полімерного (пластикового)  оптичного волокна можна передавати
Ethernet 10/100 Вase-Т на відстань порядку 100 м на довжинах хвиль 650, 850 і 1300 нм.
Однак, основне застосування ПОВ знаходять на довжині хвилі 650 нм.

В табл.  1  приведено  порівняння  основних  характеристик  сучасних  пластикових
оптичних волокон [4, 5].

Міжнародна
назва ПОВ

Профіль
показника

заломлення

Числова
апертура

Радіус
осердя,

мкм

Робоча
довжина

хвилі,
нм

Нормован
а частота

Кількість
мод, що

підтримуютьс
я в осерді

Standart-POF Ступінчати
й

0,5 490 650 2,368 2804369

Optimedia-POF Градієнтни
й

0,37 450 650 1,609 647592

MC37-POF Ступінчати
й

0,5 65 650 314 49348

PCS Ступінчати
й

0,37 100 850 274 37402

MC-GOF Ступінчати
й

0,5 27 650 130 8515

MC-613-POF Ступінчати
й

0,5 18,5 650 89 3997

Lucinia GI-POF Градієнтни
й

0,22 60 1200 69 1194

Gi-GOF Градієнтни
й

0,17 25 850 31 247

Основними областями застосування полімерних оптичних волокон є:
– комп’ютерні мережі і мережі зв’язку ;
– кабельні телевізійні мережі;
– в автомобілебудуванні в якості ліній для інформаційного зв’язку;
– в різного роду датчиках для вимірювання великої кількості фізичних і хімічних

параметрів різних середовищ;
– в освітлювальних системах (системи освітлювання на дорогах, світлова реклама,

декоративні освітлювальні прилади і т.д.);
– в гнучких ендоскопах медичного чи технічного призначення;
– в аерокосмічній і воєнній техніці.
Не  зважаючи  на  свою  перспективність,  в  Україні  ПОВ  не  знайшли  широкого

використання, на відміну, наприклад, від Японії, де на розробку і реалізацію проектів по
застосуванню полімерних оптичних волокон виділяється значне фінансування. В Україні
основними  галузями,  де  використовується  технологія  ПОВ,  є  медицина,
приладобудування, рекламна індустрія.
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РОЗРОБКА БІЛІНГОВОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ІНФОКОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПАНІЇ

В  роботі  досліджувалися  тенденції  розвитку  білінгових  систем,  основні
характеристики та функціональні можливості сучасних білінгових систем та питання
проектування білінгових систем для інфокомунікаційних компаній. Розроблено систему
тарифікації  телекомунікаційних  послуг  для  підприємства,  створено  базу  даних  та
систему  управління  базами  даних,  виконано  програмну  реалізацію  білінгової  системи.
Результати  роботи  можуть  бути  застосовані  в  навчальному  процесі  або  при
проектуванні конвергентної білінгової системи інфокомунікаційної  компанії.

В  наш  час  актуальними  є  питання  розробки  та  розвитку  білінгових  систем  в
компаніях,  що  надають  інфокомунікаційні  послуги.  Це  пов’язано  з  активним
розширенням  спектру  послуг,  конвергенцією та  інтерактивністю послуг,  ускладненням
тарифів,  необхідністю  керування  процесами  в  реальному  часі,  підвищенням  вимог  до
обсягу  й  подання  інформації,  підвищенням  вимог  до  надійності  і  масштабованості,
ускладненням  процесу  перерозподілу  мережних  ресурсів  та  збільшенням  ресурсів,  які
необхідно виділяти на обслуговування та обробку заявок різних типів, що надходять до
системи. 

Для забезпечення якісної та продуктивної роботи  інфокомунікаційним компаніям
необхідно  вирішувати  задачу  організації  сучасних,  надійних,  гнучких  та  ефективних
білінгових систем та  серверів  тарифікації,  які  дозволять динамічно  реагувати на  зміни
потреб  клієнтів  та  ефективно  використовувати  і  перерозподіляти  наявні  ресурси.  Це
дозволить  операторові  не  залежати  від  розробника  в  майбутньому  та  самостійно
обслуговувати  і  модернізувати  білінгову  систему.  Саме  тому  досить  часто  білінгову
систему  розробляють  спеціально  для  конкретної  компанії,  завчасно  проаналізував  всі
потреби та індивідуальні особливості цієї компанії.

При розробці білінгової системи особливу увагу слід приділяти зберіганню даних.
Будь-яка  білінгова  система  створюється  на  основі  певної  системи  управління  базами
даних  (СУБД).  Слід  зазначити,  що  бази  даних  (БД)  відіграють  в  білінгових  системах
важливу  роль.  Білінгові  системи  постійно  працюють  з  великим  обсягом  даних,  який
зберігається  в  БД,  а  саме:  інформація  про всі  послуги і  тарифи,  всі  дані  про клієнтів,
інформація  про  спожиті  послуги,  рахунки,  оплати  послуг,  заборгованості  клієнтів  та
багато  іншої  інформації.  Білінгова  система  постійно  звертається  до  БД  з  метою
отримання, завантаження, зміни, вилучення, перевірки чи обробки інформації. 

В  даній  роботі  досліджено  особливості  побудови  білінгових  систем  для
інфокомунікаційної компанії та виконано розробку програмного забезпечення білінгової
системи та бази даних для неї. Для розробки програмного забезпечення було використано
мову  програмування  Java,  що  дозволило  пов'язати  роботу  баз  даних  і
користувальницького  інтерфейсу  та  продемонструвати  спрощений  приклад  роботи
реальних систем тарифікації для кращого розуміння у навчальних цілях.

В  якості  системи  для  управління  базами  даних  була  вибрана  одна  з
найпоширеніших систем керування базами даних -  MySQL, оскільки вона є простою у
використанні  та  безкоштовною.  Для  сворення  бази  даних  та  реалізації  MySQL  була
застосована програма Workbench 8.0 CE. В програмі створено три таблиці з необхідними
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інформаційними  полями:  користувача  (рис. 1),  пакетів  послуг  (рис.  2)  і  одиниці
використання послуг (телефонія, сервіс коротких повідомлень sms, передача даних).

Рисунок 1 – БД користувачів

Рисунок 2 –  БД пакетів послуг

В  програмі  реалізовано  систему  реєстрації,  що  дозволяє  авторизуватись  та
працювати  у  власному  кабінеті  і  отримувати  інформацію  тільки  за  своїм  рахунком.
Користувач може обрати собі пакет послуг, а програма розрахує вартість користування
згідно  кількості  хвилин,  повідомлень,  обсягу  завантажених  даних  та  вартості  даних
послуг. Вікно реєстрації та інтерфейс власного кабінету розробленої системи наведено на
рис. 4., вікно користування послугами на рис. 5.

    
Рисунок 4 – Вікно реєстрації та вікно кабінету

Рис. 1.3 - Вікно користування послугами

Програма дозволяє контролювати, куди витрачаються кошти по виписці з рахунку,
що робить можливим вибір оптимального пакету послуг для кожного клієнта. Створена
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програма є корисною і для компанії, і для її клієнтів (споживачів послуг). Співробітники
компанії  мають  доступ  до  всіх  баз  даних,  а  клієнти  можуть  контролювати  отримані
послуги та свій власний рахунок. 

Дана програма може бути застосована в навчальному процесі.
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Прокоп Ю. В., Трофименко О. Г.
ОНАЗ ім. О.С. Попова 

КРИТЕРІЇ ВИБОРУ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ ДЛЯ НАВЧАННЯ ІТ-
ПОЧАТКІВЦІВ 

Анотація.  Проведено  дослідження  вимог  до  першої  мови  програмування,  що
вивчається  в  університетах  IT-студентами.  Відповідно  до  цих  вимог  проаналізовано
критерії вибору початкової мови програмування серед найбільш затребуваних. Складено
рейтинг мов програмування з метою визначення найбільш придатної мови для навчання
ІТ-початківців.

Одне із суперечливих питань при підготовці в університетах ІТ-фахівців – яку мову
програмування  варто використовувати  при навчанні  студентів  основам програмування.
Адже правильний вибір першої мови програмування впливає на мотивацію студента до
навчання,  ефективність  оволодіння  навичками  основ  програмування  та  успішність
подальшої  освіти  (зокрема,  засвоєння  дисциплін  "Алгоритми  та  структури  даних"  та
"Об'єктно-орієнтоване програмування").

Для  обґрунтованого  вибору  першої  мови  програмування  для  навчання  в
університетах фахівцями розроблено обширний перелік теоретичних критеріїв [1-3], серед
яких: простота синтаксису та семантики, високий рівень та гнучкість мови, що дозволяє
студентам  швидко  та  легко  експериментувати  з  альтернативними  варіантами  дизайну,
незалежність  платформи,  просте  та  чітке  середовище  програмування,  вартість
компілятора,  доступність  навчальних  матеріалів,  наявність  онлайн-допомоги,
відповідність потребам роботодавців тощо. 

Приміром, у навчанні початковому програмуванню в університетах Великобританії
найпоширенішими  мовами  є  Java,  Python  та  сімейство  мов  C  [4].  Найпопулярнішим
мовним  курсом  з  програмування  в  американських  університетах  є  Python  [5],  хоча
американський програміст Вардан Григорян наполягає на необхідності починати вчитися
програмувати за допомогою C++ [6].

Питання "якою мовою найкраще починати вчитися програмувати" є дискусійним та
привертає багато уваги викладачів та досвідчених програмістів у багатьох країнах. Нині
висловлюються  суперечливі  думки.  Зарубіжні  автори  провели  численні  дослідження.
Однак вони не враховують регіональні  тенденції  та  традиції  України.  Деякі  українські
викладачі  виступають  за  впровадження  досвіду  своїх  американських  колег,  не
усвідомлюючи,  зокрема,  специфіки  українського  ринку  ІТ-праці.  Адже  перша  мова
закладає  фундаментальні  знання,  і  має  сприяти  легкому  засвоєнню  синтаксичних
особливостей  інших  мов  програмування.  Саме  тому  перша  мова  повинна  мати  всю
фундаментальну  конструктивну  функціональність,  незалежно  від  сфери  можливого
застосування.

На основі багаторічного досвіду авторів дослідження та результату аналізу думок
опитаних  досвідчених  програмістів  були  сформовані  вимоги  до  першої  мови
програмування, що вивчатиметься студентами ІТ-спеціальностей в університетах, а саме:

 висока мовна позиція в рейтингу попиту на ринку ІТ-праці, що сприятиме гарній
мотивації студентів до її вивчення;

 зручний  та  інтуїтивно-зрозумілий  онлайн-компілятор  або  вільне  середовище
розроблення;

 наявність  у  мові  програмування  всіх  основних  конструкцій,  що
використовуються в сучасних мовах програмування;

 простота і чіткість синтаксису цих конструкцій;
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 подібність синтаксису і максимальна сумісність з іншими мовами програмування,
які використовуватимуться в подальших курсах та професійній діяльності.

Докладне  дослідження  популярних  мов  програмування  [7-8],  відповідно  до  цих
вимог, виявило найбільш доречною для навчання початківців-програмістів саме мову C з
елементами  С++  (зокрема  потоковим  введенням-виведенням  і  використанням  класу
string). Це зумовлено, насамперед, високим ступенем подібності її синтаксису до інших
популярних  мов  програмування.  Саме  С  доцільно  використовувати  під  час  вивчення
дисциплін  "Алгоритмізація  та  програмування"  та  "Алгоритми  і  структури  даних",  що
полегшить студентам процес навчання.

Мова C# посіла другу сходинку у загальному рейтингу популярних мов на місце
першої  мови  програмування.  Невелике  відставання  від  С  зумовлене  громіздкістю
введення-виведення, необхідністю принаймні мінімальних знань про класи та відсутністю
концепції  покажчиків,  ознайомлення  з  якими має  бути закладене  у  початковому курсі
програмування. Водночас цю мову рекомендовано вивчати в курсі "Об'єктно-орієнтоване
програмування",  оскільки  складність  переходу  до  неї  після  засвоєння  основ
програмування мовою C мінімальна.

Мова Java вимагає базових знань класів. Крім того, вона не має поняття покажчиків
та структур, що знижує її переваги при виборі першої мови програмування для вивчення.

Рейтинг мов JavaScript та PHP показав, що починати вчитися програмувати з цих
мов  недоцільно  з  кількох  причин.  По-перше,  перш  ніж  почати  знайомитися  з  ними,
студент  повинен  вже  мати  основні  знання  HTML.  По-друге,  ці  мови  не  підтримують
структур. По-третє, динамічна типізація скриптових мов перешкоджає формуванню основ
програмування і може хибно вплинути на подальше вивчення спеціальних дисциплін, які
використовують мови програмування зі статичною типізацією.

Мова Python, яка стрімко зростає у рейтингу попиту, втрачає показники, порівняно
з іншими розглянутими мовами програмування, через значну відмінність синтаксису, що
може  стати  перешкодою  при  вивченні  інших  мов  програмування.  На  перший  погляд
відсутність фігурних дужок, які позначають початок і кінець блоків, відсутність крапки з
комою  після  команд,  відсутність  дужок  біля  умови  є  спрощенням  запису.  Однак
насправді, це не формує чіткого розуміння вкладених конструкцій програми для студентів
та збільшує ризик логічних помилок для початківців. Відсутність крапки з комою може
заважати  вивченню  інших  мов,  де  вона  використовується.  На  наш  погляд,  думки
викладачів про простоту Python та складність мови С є суб'єктивними і  не підкріплені
поглядами студентів після закінчення вступного курсу.

Проведене дослідження стане корисним для викладачів при розробці навчальних
програм початкових дисциплін з програмування у вишах України, хоча на практиці вибір
мови  програмування  для  вступного  курсу  часто  є  компромісом,  який  залежить  від
економічних, політичних та педагогічних факторів.
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СТВОРЕННЯ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ ДЛЯ ОТРИМАННЯ І
НАКОПИЧЕННЯ БОНУСІВ

Анотація. Розглядається  створення  мобільного  додатку  для  отримання  та
накопичення бонусів для подальшого обміну на послуги.

Поширення технологій призвело до того, що у кожного з нас є смартфон. З’явилась
можливість використовувати додатки для різних цілей. Пропонуємий додаток дозволить
обмінювати послуги або речі на віртуальні бонуси та використовувати їх для придбання
інших послуг або речей.

Даний додаток буде реалізований для такої платформи як Android, що дозволить
використовувати його на більшості пристроїв.

Для реалізації  додатку необхідно створити базу даних з існуючих точок обміну,
списку  користувачів  та  кількості  бонусів  у  кожного.  Необхідна  також  можливість
реєстрування у додатку як користувача, так і представника компанії, що дає можливість
отримувати бонуси.
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Рис. 1 - Вікно входу у додаток

На вікні входу є поля для заповнення «Email» та «Увійти».
У разі  існування введеної  комбінації  електронної  пошти та паролю у базі  даних

буде  здійснено  вхід  до  системи.  Якщо  таких  даних  немає,  то  буде  створений  такий
користувач та також виконаний вхід у систему. У кожному профілі користувача можна
буде  переглянути  поточний  баланс  бонусів,  скільки  та  де  саме  було  використано  або
накопичено бонусів.

Рис. 2 - Карта точок обміну

На  карті  мають  бути  відмічені  точки  обміну,  введені  у  базу  даних  раніше  або
створені користувачами. У точках обміну відмічено адресу та, які саме послуги та речі
можна придбати або запропонувати.

У  подальшому  планується  викладання  додатку  у  магазині  Google Play Store та
додавання додаткових функцій. Додаток буде розповсюджуватися безкоштовно.
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Висновок: додаток дозволить покращити рівень надання послуг малозабезпеченому
населенню.  Додаток  можна  використати  у  будь-якому  місті  України.  Світові  аналоги
додатку мають успіх у інших країнах, тому очікується зацікавленість  з боку користувачів
з України.
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ЗАХИСТУ ДАНИХ  ДЛЯ РАЙОННОГО БУДИНКУ
КУЛЬТУРИ  

Анотація.  В роботі  проведено аналіз   існуючих  засобів  захисту інформації  для
соціальних об’єктів.

Мета роботи. Захист даних в районному об’єкті типу «Будинок Культури».

При  створенні  комп'ютерних  мереж  з  розрахованих  на  багато  користувачів
режимом роботи виникає цілий ряд взаємопов'язаних проблем щодо захисту інформації,
що зберігається в комп'ютерах або на серверах комп'ютерної мережі. Сучасні мережеві
операційні  системи,  які вже повністю захищені від атак  і  загроз,  також представляють
потужні  засоби  захисту  від  несанкціонованого  доступу  до мережевих ресурсів.  Однак,
виникають випадки, коли навіть такий захист стає вразливою. Тому виникають проблеми
необхідності в створенні додаткових апаратних і програмних засобів захисту мережевих
ресурсів від несанкціонованого доступу або підключення [1].

 До  апаратних  засобів  захисту  відносяться:  різноманітні  брандмауери,  мережеві
екрани, фільтри, антивірусні програми, пристрої шифрування протоколу і т.д.

До  програмних  засобів  захисту  можна  віднести:  спостереження  здійснення
підключення  до  мережі  (моніторинг  мережі);  засоби  архівації  даних;  антивірусні
програми;  криптографічні  засоби;  засоби  ідентифікації  і  аутентифікації  користувачів;
засоби управління доступом; протоколювання і аудит.

У магістерській роботі була проаналізована інформаційна мережа об'єкта «Будинок
Культури». Дана мережа складається з: комп'ютерного класу, відділу бухгалтерії, відділу
кадрів, сервера з електронною бібліотекою, сервера відеоінформації, сервера з основним
ПО  (DHCP,  DNS,  електронна  пошта).  Для  даної  мережі  було  обрано  такі  засоби
інформаційного захисту.

Засоб  ідентифікації  та  аутентифікації  користувачів.  Але  треба  пам’ятати,  що
абсолютно надійного захисту просто не існує. Заходи із захисту інформації повинні мати
комплексний, систематичний характер, об’єднувати різні засоби. Особливо важливо, щоб
питання  інформаційної  безпеки  потрапили  в  сферу  особливої  уваги  керівників
організацій- без їх підтримки зробити що-небудь істотне в цій галузі.

Антивірусні  програми для підприємства —  Kaspersky Small Office Security - для
підприємств малого бізнесу (до 24 шт. ПК) –щоб уникнути вірусних атак, щоб захистити
комп'ютери і  програмне забезпечення,  а також, уберегти реєстри, корпоративні  дані  та
іншу конфіденційну інформацію.

Засоби архівації даних — WinRAR архіватор для Windows, засіб створення архівів і
управління ними, а також для стиснення та зменшення розміру файлів. В архіві містяться
файли, в яких  зберігається наступна інформація: ім'я файлу, розмір файлу на диску і в
архіві, відомості про місцезнаходження файлу на диску, дата і час останньої модифікації
файлу.

.
Висновки. В роботі був проведен аналіз  існуючих засобів захисту інформації  та

риведено  рекомендації  до  втілення  сучасних  засобів  захисту  інформації  для  райнного
об'єкта типу «Будинок Культури»
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ДОСЛІДЖЕННЯ АТАК В СИСТЕМІ ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ

Анотація. Швидкий розвиток системи інтернет речей (IoT) у всіх сферах нашого
життя  також  підвищує  рівень  аномалії  та  атак на системи.  Неправильне
налаштування,  слабкі  паролі,  вилучення  програмного  забезпечення  та  зберігання,
блокування облікового запису, сканування, шпигунство, неправильна установка тощо - це
такі атаки та аномалії, які можуть спричинити збій системи IoT.

Ключові слова: IoT, IT, машинне навчання, кібербезпека, атаки, безпека.

RESEARCH ATTACKS ON INTERNET OF THINGS SYSTEM

Abstract. The rapid development of the Internet of Things (IoT) system in every domain
of our life has also increases the level of anomaly and attack of the system. Wrong setup, weak
passwords, firmware and storage extraction, account lockout, scan, spying, wrong setup, etc.
are such attacks and anomalies which can cause an IoT system failure.

Keywords: IoT, IT, machine learning, cybersecurity, Attacks, security.

The internet of things (IoT) is easily one of the most versatile technologies in existence
today which focus on inter-connection between things or devices to each other and to humans to
achieve some common goals. The ubiquity, the growth in the Internet of Things (IoT) automated
network  system,  and  the  diversity  of  connected  devices  has  made  the  IoT  models  getting
complicated day by day. However, the growing reality of the IoT also means recognizing its
possible consequences. 

Due to manifold aspects that involves, security for IoT will be a critical concern that must
be addressed in order to enable several current and future applications [1].
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The Open Web Application Security Project (OWASP) has published a detailed list of
IoT attack surface areas and applications where threats and vulnerabilities may exist.  Нere are
some IoT attack surface areas [2]:

Table 1. Surface attack and some vulnerability
Attack Surface Vulnerability Summary

Administrative,  Web and
Cloud Interface
Mobile Application

Weak Passwords Usage of pre-programmed default
passwords

Network Services Denial of Service
Service can be attacked in a way that

denies service to that service or the entire
device

Physical Interfaces
Removal of Storage

Media
Ability to physically remove the storage

media from the device

Software
Insecure 3rd party

components
Out of date versions of busybox, openssl,

ssh, web servers, etc.

Device Firmware
Firmware Version

Display and/or Last
Update Date

Current firmware version is not displayed
and/or the last update date is not

displayed

Here is some major security concerns for IoT system:

Fig. 1. Security concerns for IOT

User identification: It refers to the process of validating users before allowing them to use
the system.

Tamper resistance: It refers to the desire to maintain these security requirements even
when the device falls  into the hands of malicious  parties, and can be physically  or logically
probed.

Secure execution environment: It refers to a secure, managed-code, runtime environment
designed to protect against deviant applications.

Secure  content:  Content  security  or  Digital  Rights  Management  (DRM)  protects  the
rights of the digital content used in the system.

Secure network access: This provides a network connection or service access only if the
device is authorized.

Secure data  communication:  It  includes  authenticating  communicating  peers,  ensuring
confidentiality and integrity of communicated data.
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Identity  Management:  It  is  broad  administrative  area  that  deals  with  identifying
individuals things in a system and controlling their access to resources within that system by
associating user rights and restrictions with the established identity.

Secure storage: This involves confidentiality and integrity of sensitive information stored
in the system.

The solution selected for security in devices is always a question of trade-off between
security,  flexibility,  performance,  power  and  cost.  Existing  solutions  are  divided  into  three
approaches:

Software  only Approach:  This  approach makes  use of  programmability  of  embedded
General  Purpose  Processors  (GPP)  for  performing  security  operations.  This  approach  can
provide several solutions against Communication channels attack at software level.

Hardware Approach: This approach makes use of ASICs (Application Specific Integrated
Circuits) to implement a given cryptography algorithm in hardware. 

Hybrid Approach: This approach is a combination of the two previous approaches.  It
optimizes the overall partitioning of functionality between hardware and software, to maximize
overall processing efficiency while satisfying other design constraints.  It is the best trade-off
between efficiency and flexibility but it requires a clear vision of the complete system and a
good communication between the hardware, the software and the security experts [3].

Conclusion. Regardless of the scale or the type of environment an IoT system is built
into, security should be considered from the design phase to better integrate it in every aspect of
the system. Therefore, security shouldn’t be a mere accessory, but a priority in building and
maintaining IoT systems. Here are some other security guidelines to consider:

 All data being gathered and information being stored should be accounted for. 
 Each device being connected to the network should be configured with security in

mind. 
 The organization’s security strategy should be built on the assumption of compromise. 
In this way, the IoT system, from its individual devices to its overall configuration, can

be tailored to be both functional and secure. 
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Білявський В.Ю, Стопакевич О. А.
ОНПУ

АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНИХ ОЗНАК АНОМАЛІЙ МЕРЕЖЕВОГО ТРАФІКУ
КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖ

Анотація. Проведено аналіз мережевого трафіку. Показано, що під час виникнення
аномалії спостерігається різкий стрибок вибіркового середнього і вибіркової дисперсії,
які можуть служити інформативними ознаками аномалій в корпоративних мережах.
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Статистичний  аналіз  використовує  порівняння  поточного  стану  мережевої
інфраструктури з якимось наперед визначеними значеннями, які характеризують повністю
справний робочий режим мережі.  Перевагою застосування такого аналізу є можливість
визначити негативний вплив на об'єкт атаки з боку зловмисника.

 Статистичні  дані  збирають  інформацію  про  характер  мережі  і  формують  її  у
вигляді профілю. Профіль -- це набір параметрів, які характеризують поведінку мережі.
Існує  інтервал  початкового  формування  профілю.  Профіль  формується  на  основі
статичного  стану  мережі  і  для  цього  можуть  бути  використані  методи  математичної
статистики, такі як методи ковзаючого вікна і зважених сум.

 Особливістю статистичного методу є те,  що для правильного аналізу  даних не
потрібна апріорна інформація про причини і джерела виникнення аномалій мережевого
трафіку,  оскільки  метод  засновано  на  виявлені  зміни  деяких  статистичних
характеристиках потоку пакетів. Мережевий трафік містить великі обсяги даних, тому їх
обробка  вимагає  великих  обчислювальних  можливостей  для  проведення  правильного
аналізу  в  режимі  реального  часу,  і  це  накладає  жорсткі  вимоги  до  методів  пошуку  і
виявлення аномалій мережі.  У зв'язку з цим статистичний аналіз мережевого трафіку і
пошук  інформаційних  ознак,  які  визначають  нормальне  і  аномальне  поводження,  є
важливим завданням.

 Розглянемо приклад статистичного аналізу аномалії.  Дані, що використовуються,
зібрані в результаті проведення експерименту з проведення атак.  Для оцінки поточних
статистичних  характеристик  мережевого  трафіку  використаємо  «ковзаюче вікно»
тривалістю  n  вибірок.   Статистичний  аналіз,  проведений  в  межах  кожного  вікна,
покладено  в  основу  побудови  простору  інформативних  ознак  і  визначення  критеріїв
виявлення мережевих аномалій. В основу аналізу покладені статистичні характеристики,
приведені в табл. 1.

Таблиця 1. Статистичні характеристики трафіку, які використано в аналізі
 Середнє Дисперсія Асиметрія Ексцесу

Розглянемо вибірку мережевого трафіка,  який містить аномалію у вигляді атаки.
Дані по вибірці: захоплення пакетів в 08:31:01, закінчення - 08:35:58.  Початок атаки в
08:33:00, закінчення - 08:33:25. Дискретність - 0,1 с. Для аналізу використовувалося вікно
спостереження, яке зміщувалося з заданим кроком. Часовий інтервал, на якому діє атака,
виділений прямокутником.  Атака тривала протягом 25 с.

 Поточні статистичні характеристики трафіку представлені в табл.2

Таблиця 2. Поточні статистичні характеристики трафіку 
Графік

залежності
кількості пакетів

від часу

Залежність
поточного

середнього у
вікні

Залежність
поточної

дисперсії у
вікні

Залежність
поточної

асиметрії у
вікні

Залежність
поточного
ексцесу у

вікні
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Аналіз  одержаних  характеристик  показує,  що  під  час  виникнення  аномалії
спостерігається  різкий  ріст  середнього  і   дисперсії,  які  є  інформативними  ознаками
аномалій.  В той же час різке падіння асиметрії та ексцесу також інформативні. 

Реалізація  статистичного  аналізу  мережевого трафіку  проведена  в  розробленому
програмному забезпеченні. Програма здійснує моніторінг  трафіку корпоративної мережі
та визначає пакети, які несуть загрозу.

Головне вікно програми показано на рис.1. Через декілька секунд після запуску
програма видає повідомлення про наявність небезпечного трафіку.

.

Рисунок 1 – Головне вікно програми аналізу трафіку корпоративної мережі

Діаграма класів програми, яка написана мовою С#, показана на рис.2.
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Рисунок 2 – Діаграма класів програми
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ КОНКУРЕНТНОЇ РОЗВІДКИ

Анотація.  Розглядається  та  аналізуються  методи  та  засоби  конкурентної
розвідки.  Представлено  етапи  проведення  конкурентної  розвідки  методом  OSINT.
Приведено та порівняно різноманітні інструменти для пошуку інформації за допомогою
аналізу відкритих джерел. Приведено детальний аналіз найпопулярніших та найширших
за  функціоналом  інструментів  для  аналізу.  Аналіз  та  оцінку  кінцевого  результату
пропонується проводити на основі декількох інструментів для більш широкого спектру
отриманної інформації.

Конкурентна  розвідка  –  це  комплекс  методів  та  засобів  збору  та  обробки
інформації  з  різних відкритих джерел,  комп’ютерних мереж, що проводяться в  рамках
закону та зі збереженням морально-етичних норм.

Предмет конкурентної розвідки – це реальні та потенційні конкуренти.
Метою конкурентної розвідки є забезпечення ефективного реагування компанії на

швидкі зміни навколишнього середовища і управління ризиками бізнес-діяльності через
здійснення  своєчасного  інформаційно-аналітичного  забезпечення  процесу  прийняття
управлінських рішень, глибоке розуміння бізнесу загалом і деяких його частин зокрема.
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Ведення  конкурентної  розвідки  може вестися  за  одним,  декількома  або  всіма  з
наступних напрямів:

1. Дослідження ринку – таку послугу можна замовити в деяких маркетингових
агентствах, особливо просто це зробити, якщо ринок широко  представлений  в  мережі
Інтернет.  Як правило, такий аналіз включає в себе  актуальну і достовірну інформацію
щодо розрахунку долі ринку у відсотковому  розрізі, попит на послугу чи товар в розрізі
геозалежних зон, пропозиції  ринку, ціни, тенденції, нові технології, тощо. Метою такого
аналізу є для прийняття рішень, своєчасне залучення уваги осіб,  що приймають рішення,
до  потенційних   загроз  підприємницькій  діяльності  і   запобігання  їм,  виявлення
сприятливих  можливостей для бізнесу. Також такі  дослідження можуть проводитися з
метою  вивчення ринку задля того, щоб визначити чи буде вигідним починати роботу на
даному ринку, або «виводити» на ринок  новий продукт.

2. Вивчення  та прогнозування нормативно-правового середовища.
3. Вивчення   конкурентів.  Включає  в  себе  розробку  стратегії  розвитку  на

основі  збору  і  аналізу  актуальних  даних  щодо  прямих  та  непрямих  конкурентів,  яких
виявляють, як правило, під час аналізу долі ринку. Виявляються і вивчаються конкурентні
переваги опонента(ів) (потенціал, способи організації бізнес процесів, фінанси, технічні та
ін. способи забезпечення конкурентних  переваг),  особливості  кожного  з  них,
можливість її копіювання та/або нейтралізація і відповідне коригування власної бізнес-
стратегії.

4. Вивчення діючих та потенційних партнерів. Оцінка ступеня вигідності умов
співпраці з бізнес-партнерами, уникнення ділових відносин, запобігання загрозливим діям
з боку несумлінних партнерів.

5. Запобігання  розвідувальній  діяльності  конкурентів.  Виявлення  слабких
місць власної системи безпеки, виявлення спроб конкурентів незаконно отримати доступ
до  конфіденційної  інформації  компанії  (у  співпраці  зі  службою  безпеки).

Одним з способів конкурентної розвідки є OSINT.
Open source  intelligence  (OSINT)  –  розвідка  на  основі  аналізу  відкритих  джерел

інформації) – одна з форм процесу організації та управління збором розвідувальних даних
(Intelligence  Collection  Management),  що  включає  їх  пошук  і  відбір  із  публічних
загальнодоступних джерел, добування та аналіз інформації, формування розвідувального
документу  для  прийняття  відповідного  рішення.  У  сферу  інтересів  OSINT  входить
добування та аналіз офіційних документів, проектів статутів, відстеження нових наукових
розробок,  баз  даних,  комерційних  і  державних  сайтів,  мережевих щоденників  і  багато
іншого.  Така  дисципліна  доповнює вже існуючі,  але не стає  від того менш важливою.
Застосування  розвідки  OSINT  дає  змогу  отримати  відповідь  на  багато  питань,  що
виникають у військово-політичного керівництва країни, а також зосередити зусилля інших
розвідувальних органів  на виконанні  більш складних і  вузько направлених завдань,  не
розпорошуючи сили агентурної та інших розвідок на добування того, що можна отримати
з відкритих джерел. З іншого боку, така розвідувальна дисципліна дає змогу заповнювати
інформаційні  прогалини  в  разі  нездатності  інших  видів  розвідки  виконати  поставлену
задачу.

До  відкритих  джерел  для  OSINT  відносять  все  те,  що  можливо  побачити,
прочитати,  почути  без  застосування  протизаконних  й неетичних  методів  та  засобів
здобуття інформації.

Аналітичні  функції  OSINT  включають  в  себе  контент-аналіз  інформаційних
матеріалів,  перегляд  результатів  тематичного  підбору  у  вигляді  цитат,  статистичний
аналіз джерел інформації за оснащенням подій, що цікавлять користувача. Етапи OSINT
приведено в табл. 1.1.

Таблиця 1.1 – Етапи OSINT

№ Етап Процес
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1 Постановка  задачі
керівництвом

Необхідно  зрозуміти  задачу,  дуконструювати  аналітичну
проблему

2 Планування Проводиться  розробка  плану  збору  інформації,  що
відповідає  даній  проблемі,  приймається  рішення  щодо
того, що потрібно збирати і аналізувати, чітко формується
ціль та задачі, якими вона досягається

3 Пошукові роботи Обираються методи та засоби, що допоможуть 
ідентифікувати необхідну інформацію та ії отримати

4 Обробка інформації Очищення  та  аналіз  інформації,  що  отримана  на
попередньому етапі

5 Аналіз  та  оцінка  ключових
джерел та їх змісту

Проводиться аналіз надійності джерела

6 Кінцевий продукт аналізу Досьє,  графіки,  таблиці,  звіти  та  будь-яка  інша  форма
подачі інформації, що відповідає завданню, сформованому
на етапі планування.

Для  кожного  з  приведених  вище  етапів  є  широкий  спектр  інструментів,  які
використовуються на одному визначеному або на декількох етапах. Ринок інформаційної
безпеки в цьому напрямку дозволяє обрати інструменти, які адаптовані саме під потреби
користувача. Це можуть бути пошукові системи, сервіси або ж програми. Є як платні так і
безкоштовні пробні версії.

Одним  із  зручних  інструментів  для  OSINT  на  етапах  з  другого  по  шостий  є
“Maltego”.

Maltego  –  це  інструмент,  який  дозволяє  провести  збір  інформації  на  основі
різноманітних  пошуків,  сканувань,  візуалізацію  отриманих  результатів,  провести  збір
інформації  на  базі  відкритих  джерел,  автоматичний  аналіз  отриманих  результатів  й
побудувати  та  аналізувати  взаємозв'язки  між  різноманітними  суб'єктами  та  об'єктами.
Результатом аналізу цим інструментом буде граф на основі аналізу. Система організована
в вигляді  фреймворку,  що дозволяє  зручно адаптувати  ії  під  власні  унікальні  потреби
користувача та має досить широкий функціонал.

Програмне забезпечення, з якими сумісна програма — Windows, Mac, Linux. Вона
дозволяє зберегти час та допомагає в агрегації  даних.  Кінцевий результат  зручний для
подальшого аналізу та використання.  

Ведерников А. В., Ивашковский  М.Ю.
ОНАС им. А.С. Попова 

ПРИМЕНЕНИЕ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК МЕХАНИЗМА
ЗАЩИТЫ ОТ УГРОЗ И РИСКОВ СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация.  Рассматривается  роль  риска  в  деятельности  современного
предприятия.  Для  контроля  рисков  предлагается  использовать  метод
картографирования,  для  разворачивания  полноценной  СУИБ  –  опираться  на
международные  стандарты.  Предложено  минимизировать  риски,  применяя
биометрические технологии. Представлена экспертная оценка БХЧ. Показано, в каких
ситуациях могут биометрические технологии могут применяться в рамках современного
предприятия. 
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Риск  является  одной  из  составляющих  предпринимательской  деятельности,  не
зависимо от вида хозяйственной деятельности, масштаба, количества сотрудников, формы
собственности.  Скорости  принятия  решений,  виртуализация  многих  процессов,
увеличение  объемов  информации  –  все  это  только  подчеркивает  важность  работы  с
рисками на предприятии.   

Согласно  “классического”  определения,  риск  -  это  потенциальная  опасность
причинения  вреда  предприятию  в  результате  реализации  определенной  угрозы  его
стабильной  деятельности  с  использованием  уязвимостей  актива  или  группы  активов
данного предприятия.

Вероятность риска никогда нельзя снизить до нуля. Принятие остаточного риска
является  частью  заключения  о  соответствии  уровня  безопасности  потребностям
предприятия.  Руководство  предприятия  должен  знать  о  рисках,  их  последствиях  и
вероятности возникновения инцидентов. 

Классификация рисков позволяет оценивать их с количественной и качественной
сторон.  Также  удобно  рассматривать  их  как  внутренние  и  внешние.  В  базовой
классификации,  которая  позволяет распределить риски по категориям,  выделяют риски
управления, коммуникации, служебные, технологические, законодательные, внешних лиц
и форс-мажорные. 

Эффективным  инструментом  управления  рисками  выступает  карта  рисков
предприятия. Карта риска - графическое и текстовое описание ограниченного количества
рисков предприятия. Риски представлены в табличной форме.  По одной «оси» указана
сила  воздействия  или  значимость  риска,  а  по  другой  -  вероятность  или  частота  его
возникновения. На рис. 1 показан пример карты рисков предприятия. Ломаная линия в
центре  таблицы  –  это  критический  предел  терпимости  к  риску.  При  обнаружении
критических рисков сценарии, которые приводят к рискам выше этого предела, считаются
невыносимыми.  Все,  что  остается  ниже  линии  –  определяется  как  управляемый риск,
работа с которым идет в рабочем порядке.

В целом, работа с рисками на предприятии – это комплекс мероприятий, который
подробно  регламентирован  в  ряде  стандартов,  к  которым относятся  ISO  15408,
 ISO / IEC 27002: 2005 (BS7799), BSI, а также стандарты аудита - COBIT, SAC, COSO,
SAS  55/78  и  т.д.  Наличие  СУИБ  (Information  Security  Management)  в  совокупности  с
направлением управления информационными рисками (Risk Management) - обязательный
компонент организации режима ИБ на предприятии.

Существует  множество  методов  и  средств  снижения  рисков  предприятия.  В
авторском видении смоделируем ситуацию, когда инструментом снижения риска будет
выступать применения биометрических технологий.

Очевидное  преимущество  биометрической  технологии  по  сравнению  с  более
традиционными  методами  аутентификации,  такими  как  персональные
идентификационные карты, магнитные карты, ключи или пароли, заключается в том, что
биометрические  характеристики  неразрывно  связаны  с  физическим  лицом  и  не  могут
стать предметом кражи, мошенничества или утери.

 Биометрическими характеристиками человека (БХЧ) называется  их измеряемые
физические  характеристики  или  персональные  поведенческие  черты.  Идентификация
человека  реализуется  в  процессе  проверки  БХЧ на  идентичность  зарегистрированному
пользователю. К физиологическим особенностям человека относятся папиллярный узор
пальца,  геометрия  лица,  температура  кожи  лица,  модель  радужной  оболочки  глаза,
геометрия  ладони,  сетчатка  глаза,  структура  ДНК,  форма  уха,  характеристики
клавиатурного набора, особенности подписи и многие другие. Они являются постоянными
и неизменными характеристиками человека.
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Рисунок 1 – Пример карты рисков предприятия

Основные  биометрические  характеристики  человека,  с  помощью  которых
осуществляется  идентификация,  а  также  экспертная  оценка  качеств  представлены  в
табл.1.

Таблица 1 - Экспертная оценка свойств БХЧ: (+ + + - высокая оценка, + + - средняя,
+ - низкая)

Характеристика Универсальность Уникальность Постоянство Измеряемость

Видеообраз лица +++ + ++ +++
Термограмма лица +++ +++ + +++

Отпечаток пальца ++ +++ +++ ++

Геометрия руки ++ ++ ++ +++

Радужная оболочка 
глаза

+++ +++ +++ ++

Сетчатка +++ +++ ++ +

Подпись + + + +++
Голос ++ + + ++

Отпечаток губ +++ +++ ++ +

Особенности уха ++ ++ ++ ++

Динамика подписи +++ +++ + +++
Ход +++ ++ + +

По статистике,  на  отпечатки  пальцев  приходится  58%,  геометрию  лица  –  18%,
радужную  оболочку  –  7%,  17%  -  на  все  оставшиеся  технологии  идентификации.
Неудивительно,  что  производители  мобильных  телефонов  и  носимых  устройств
повсеместно применяют первые 2 метода в разрабатываемых устройствах.

Рассмотрим,  где  биометрические  технологии  идентификации  могут  найти  свое
применение в системе безопасности предприятия

Конечно, наиболее распространенным вариантом является применение биометрии
для  контроля  доступа  в  помещения.  Различные  методы  идентификации  нашли  свое
применение в системах контроля и управления доступом (СКУД), как подсистемы ТСОО
объекта. Также актуально применение биометрии для пользователей корпоративной IT-
инфраструктуры  –  авторизация  работы  на  ПК,  разграничение  доступа  к  информации,
шифрование для конкретного пользователя, защищенные ”флешки” и т.д.
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Сегодня,  опросы  общественного  мнения  показывают,  потребители  позитивно
относятся  к  биометрии  и  к  возможностям,  которые  она  предоставляет.  Это  говорит  о
востребованности  биометрии,  как  инструмента  в  безопасности.  Кроме  того,  силами
Международного  подкомитета  по  стандартизации  в  области  биометрии  при  ISO  (The
International Organisation for Standardisation) идет работа на законодательном уровне. 
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЗАХИСТУ ОБ’ЄКТУ
КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація.  У  даній  роботі  проведений  аналіз  методів  та  рішень  захисту
інформаційного середовища комерційного підприємства. Приведено приклади зовнішніх
та внутрішніх загроз. Детально розглянуто та рекомендовано до застосування системи
управління ризиками на підприємстві.  Наведено основні заходи, які дозволять суттєво
покращити рівень безпеки. 

Комерційні підприємства в силу своєї діяльності можуть мати можливості щодо
накоплення інформації, яка стосується їх діяльності. Разом з тим, потреби підприємства в
інформації  продовжують  невпинно  зростати.  Проте,  інформаційне  насичення  йде  не
повною мірою.  Чим скоріше  вказана  проблематика  знайде  своє  рішення,  тим  скоріше
будуть  створені  умови  для  формування  стійкого  та  надійного  підприємницького
середовища.

Інформаційне  середовище  –  сукупність  інформаційних  систем,  інформаційної
інфраструктури,  інших  засобів,  що  забезпечують  створення,  переміщення,  зберігання,
обробку  та  представлення  інформації,  носіїв  інформації,  а  також  інформації,  що
забезпечує  діяльність  суб’єкта  підприємницької  діяльності [1]. Підприємство  можна
розглядати як ефективний інформаційний центр, в якому обробляється інформація як у
внутрішньому, так і в зовнішньому потоках. Наявність вказаних інформаційних потоків
несе  загрозу,  а  саме,  внутрішню  та  зовнішню.  Таке  формулювання  проблематики  дає
можливість  представити  роботу  з  потоками  інформації  як  прогнозування  та  обробку
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внутрішніх та зовнішніх інцидентів та ризиків. Приклади внутрішніх та зовнішніх загроз
підприємства представлено в табл.1.

Таблиця 1 – Приклади внутрішніх і зовнішніх загроз підприємства

Загрози, обумовлені своїм походженням Загрози
середовищавнутрішні зовнішні

Загрози в сфері управління підприємством 
(прийняття неоптимальних управлінських 
рішень, що мають стратегічне значення)

Кризові явища в світовій і національній 
економіці, політична та економіко-
соціальна нестабільність

Землетрус

Загрози, пов'язані з нелояльністю персоналу
Високий рівень корупції в органах 
державної влади та управління

Блискавка

Загрози, пов'язані з професійною 
непідготовленістю осіб, що у процесі 
забезпечення безпеки підприємства

Недосконале законодавство Повінь

Загрози, пов'язані з порушенням або 
зневагою персоналом безпеки

Можливість цілеспрямованих 
недобросовісних дій з боку конкурентів, 
промислове шпигунство

Пожежа

Одним  з  результатів  нинішньої  економічної  кризи  стало  визнання  важливості
включення функції управління ризиком до складу функцій управління підприємством [2].
Ризик (risk) - потенційна небезпека нанесення збитку підприємству в результаті реалізації
певної загрози його стабільної діяльності з використанням вразливостей активу або групи
активів даного підприємства. Основна мета процесу управління ризиками при прийнятті
управлінських  рішень  на  підприємстві  –  збільшення  ймовірності  успішного
функціонування  підприємства  на  ринку  через  зниження  ступеня  впливу  ризиків  до
прийнятного рівня.

До основних  компонентів  безпеки,  залучених  у  процес  управління  безпекою та
ризиками підприємства, відносяться компоненти, представлені на рис.1:

Основні компоненти безпеки

Активи 
підприємства

Загрози і 
уразливості

Негативний вплив на 
безпеку підприємства

Ризик Захисні заходи

Обмеження на 
підприємстві

Рисунок 1 – Основні компоненти безпеки підприємства

Якщо звернутися до визначення інформаційного середовища, то стає зрозумілим,
що захисту підлягають співробітники підприємства, техніка, канали зв’язку, приміщення,
носії  інформації,  тощо.  Для  формування  правильного  захисту  інформаційного
середовища,  спираючись  на  результати  аудиту  та  знання  щодо  управління  ризиками,
треба  обрати   оптимальну  парадигму  захисту  [3].  Саме  від  цього  буде  залежати
ефективність створеної системи захисту інформації (СЗІ).   

Так,  для захисту приміщень та  території  можна застосовувати системи охорони
периметру,  охоронно-пожежної  сигналізації,  відеоспостереження  та  контролю  доступу.
Для  оптимізації,  при  умовах  одночасного  використання  більшої  частини  підсистем

74-а науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу,
 науковців, аспірантів та студентів

113



Секція 4. Кібербезпека

технічного захисту інформації (ТЗО), можливе застосування інтегрованих систем  безпеки
[4]. Заходами, направленими на роботу з персоналом, а саме, з внутрішніми порушниками,
можуть виступати контроль приміщень, створення аналітичної служби, розробка пакета
документації  щодо  захисту  КТ,  контроль  за  допомогою  DLP  -  систем  за  діями
користувачів  в корпоративних мережах,  блокування роботи з  USB - носіями,  засобами
друку  та  копіювання  інформації,  тощо.  Особливу  увагу  слід  приділити  захисту
“електронного інформаційного середовища” – корпоративним мережам, АРМ, серверам,
web-сайтам, електронній пошті. І головне – керівництво компаній повинно розуміти, що
затримка  з  прийняттям  рішень  із  захисту  інформації  суттєво  впливає  на  ризики
інформаційної безпеки [5].

Комплексний підхід передбачає оптимальне сполучення організаційних, технічних
і  фізичних  заходів  попередження  і  своєчасне  реагування  на  будь-яку  нестандартну
ситуацію. Ключового значення набув адекватний вибір технічних засобів систем безпеки,
їх правильне  проектування, монтаж і обслуговування. Базовий склад систем фізичного
захисту (СФЗ), які використовуються для підвищення безпеки, включає в себе:

- автоматичну систему пожежної сигналізації та систему оповіщення та управління
евакуацією (АСПС і СОУЕ).

- охоронну сигналізацію (ОС).
- систему охоронного телебачення (СОТ).
- систему контролю та управління доступом (СКУД). 
Проектування  необхідної  системи  захисту  інформації  починається  з  системного

аналізу існуючої системи захисту інформації, що включає моделювання об'єкта захисту та
моделювання загроз  безпеки інформації.   Для створення повної  моделі  об'єкта  захисту
необхідно для початку визначити ту інформацію, яку необхідно захищати, тому необхідно
провести її структурування.

Структурування  інформації  проводиться  шляхом  класифікації  інформації
відповідно  до  функцій,  завданнь  й  структури  організації  із  прив'язкою  елементів
інформації до її джерел.  Деталізацію інформації доцільно проводити до рівня, на якому
елементу інформації відповідає одне джерело.

Моделювання  містить аналіз  на  основі  просторових  моделей  можливих  шляхів
поширення  інформації  за  межі  контрольованої  зони.  Для  проведення  розрахунків
необхідно обчислити ряд базових параметрів, таких як ціна (1) і обсяг інформації (2), яка
циркулює  по заданому  підприємству.  Ціна  інформації  також  може  обчислюватися  за
формулою:

Ц = О × Цкб,                                                                   (1)
де:
Ц – ціна інформації;
О – об'єм інформації в Кб;
Цкб – ціна інформації за 1 Кб.
Обсяг інформації в Кб може бути обчислений як:

О = Оциф + Опап × О0,                                     (2)
де:
Оциф – об'єм інформації в цифровому вигляді,
Опап – об'єм інформації в паперовому вигляді,
О0 – середній об'єм інформації в 1 сторінці.

Дане  моделювання  дозволяє  провести  структуризацію  інформації  згідно  рівнів
конфіденційності  і, в підсумку, оцінити обсяги та вартість захищаються інформаційних
ресурсів підприємства.
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Після  проведення  дослідження  можливих  застосовуваних  методів  і  засобів  для
підвищення захищеності інформаційних ресурсів, приходимо до думки, що правильним
буде  комплексний  підхід,  який  об'єднує  в  собі  захист  від  інсайдерів  на  підприємстві,
впровадження систем фізичної безпеки, захист корпоративної мережі та каналів зв'язку.
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АНАЛІЗ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ІНЦИДЕНТАМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація. ІТ-інфраструктура  сучасного  підприємства  відрізняється  високою
складністю і різноманітністю. Системи, що використовуються для захисту, постійно
розвиваються  і  адаптуються  до нових видів  загроз.  При цьому  число  джерел,  з  яких
надходить  інформація  щодо  поточного  стану  захищеності,  безперервно  зростає.
Адміністраторам  ІБ  все  складніше  стежити  за  загальною  картиною  того,  що
відбувається. Але ж якщо своєчасно не аналізувати виникаючі загрози і не намагатися
запобігти їм, будь-яка система захисту виявиться даремною. У цих умовах гарну послугу
нададуть системи класу Security Information and Event Management (SIEM).

Система управління інцидентами інформаційної безпеки (Security information and
event management - SIEM) - це система, що здійснює аналіз інцидентів (подій) безпеки в
реальному  часі,  що  надходять  від  мережевих  пристроїв  і  додатків.  Також  SIEM
використовується для збереження журналів даних і складання звітів.

Більшість програм безпеки працюють на мікрорівні, протидіючи меншим загрозам,
не  маючи  загальної  більшої  картини  кіберзагроз.  Одна  тільки  система  виявлення
вторгнень (IDS) рідко може робити більше, ніж просто контролювати пакети і IP-адреси.
Аналогічним чином, в журналах служб відображаються тільки сеанси користувачів і зміни
конфігурації.  SIEM об'єднує ці та інші подібні системи, щоб забезпечити повний огляд
будь-яких  інцидентів  безпеки  за  допомогою  моніторингу  в  реальному  часі  і  аналізу
журналів подій. Важливо, що за допомогою SIEM можна виявити дії, які зовні виглядають
цілком нешкідливими, але в сукупності становлять загрозу.

SIEM  надає  дві  основні  можливості  для  команди  операторів,  що  реагують  на
інциденти:

 звітність і доказова база інцидентів безпеки.
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 сповіщення на основі  аналітики,  які  відповідають певному набору правил, що
вказує на проблему безпеки.

За  своєю сутністью SIEM -  це  система  збору,  пошуку  і  звітності.  SIEM збирає
величезні  обсяги  даних  з  усього  мережевого  середовища,  консолідує  і  робить  ці  дані
доступними  для  операторів.  Маючи  відсортовані  і  класифіковані  дані,  можна
досліджувати порушення безпеки з максимально можливою деталізацією.

Перелік функцій SIEM-систем:
1) збір журналів даних;
2) аналіз даних;
3) кореляція подій;
4) виявлення загроз;
5) збір доказової бази по інцидентах;
6) моніторинг системи і пристроїв;
7) моніторинг активності користувачів;
8) повідомлення і сповіщення в режимі реального часу;
9) складання звітів;
10) контроль цілісності файлів;
11) зберігання журналів даних.
Процес роботи SIEM-системи представлений на рис. 1.

Рисунок 1 – Процес роботи SIEM-системи

SIEM дозволяє виявити:
 зовнішні і внутрішні кібератаки;
 окремі зараження і вірусні епідемії;
 спроби отримати несанкціонований доступ до захищеної інформації;
 факти корпоративного шахрайства;
 похибки і порушення в роботі інформаційних систем;
 слабкі точки захисту;
 порушення структури засобів захисту;
 цільові розкрадання.
Схема роботи SIEM представлена на рис. 2.
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Рисунок 2 – Схема роботи SIEM-системи
У табл. 1 представлене порівняння найбільш відомих SIEM-систем.

Таблиця 1 – Порівняння SIEM-систем
Log

Rhythm
IBM Splunk McAfee

Max
Patrol

AlienVault
OSSIM

MozDef

П
ра

йс
-л

ис
т Закрити

й ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -

Безкошт
овна

версія
- - ✓ - - ✓ ✓

Р
еа

лі
за

ці
я ПЗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Апаратн
ий

пристрі
й

✓ ✓ - ✓ ✓ - -

П
ід

тр
им

ка
 х

м
ар

ни
х

се
рв

іс
ів

SaaS - ✓ ✓ - - ✓ -

IaaS ✓ ✓ ✓ - - - -

Підтримка
гібридних

систем
✓ ✓ ✓ - - - -

Підтримка
UEBA/UBA ✓ ✓ ✓ ✓ - - -

Малих ✓ - ✓ - ✓ ✓ ✓
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Д
ля

 п
ід

пр
иє

м
ст

в Середні
х ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Великих - ✓ ✓ ✓ ✓ - -

Держав
них

- ✓ - ✓ ✓ - -

Варто приділити особливу увагу налаштуванню SIEM під конкретну організацію, її
інфраструктуру  і  системи  безпеки.  Добре  налаштовані  правила  кореляції  дозволять
оператору  аналізувати  дійсно  важливі  повідомлення  про  інциденти,  відсіваючи  зайве.
Важливо, щоб система брала на себе максимум рутинних дій.

Слід зазначити, що SIEM можна назвати інструментом не тільки відділу ІБ, а й ІТ-
департаменту  в  цілому.  Адже завдяки  потужним кореляційним  механізмам  з'являється
можливість  забезпечувати  безперервність  роботи  IТ-сервісів,  виявляти  збої  в  роботі
інформаційних і операційних систем, а також апаратного забезпечення. Тим самим, можна
забезпечити безперервність бізнесу в цілому.
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ПРОТОКОЛ СЛІПОГО ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ НА ОСНОВІ
НАЦІОНАЛЬНОГО СТАНДАРТУ УКРАЇНИ ДСТУ 4145

Анотація. В  роботі запропоновано  реалізацію  протоколу  сліпого  електронного
цифрового підпису на основі стандарту ДСТУ 4145-2002, що може бути використано
для розширення функціональних можливостей стандарту.

В  роботі  запропоновано реалізацію  протоколу  сліпого  електронного  цифрового
підпису  (СЕЦП) на  основі  стандарту  ДСТУ  4145-2002  [1]. Протокол  СЕЦП  можливо
розбити на три етапи: формування ключа, формування підпису, перевірка підпису. Блок-
схеми формування СЕЦП приведені на рис. 1.

Рисунок 1 –  Блок-схеми етапів формування СЕЦП
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В роботі наведено математичне обґрунтування,  приклад розрахунку та  перевірка
захищеності  протоколу  СЕЦП за  критерієм  анонімності,  які  показують,  що
запропонований спосіб формування і перевірки СЕЦП працює коректно, технічно реалізує
та дозволяє забезпечити: нульове розголошування; невідстежуваність, непідробленість [2].
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AНAЛІЗ ЗАГРОЗ І БЕЗПЕКИ ДAНИХ В ІНФРAСТРУКТУРІ "РОЗУМНОГО МІСТA"

Aнотaцiя.  Розглядаються  актуальність  впровадження  розумного  мiстa,  безпека
даних, a також aнaлiз загроз. Це перспективний напрям, який швидко розвивається.

Ключові слова: Розумне мiсто, безпека, бізнес, розвиток, IT, відеоспостереження,
WPA.
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Розумне  місто  один з  найбільш перспективних  напрямків з  розвитку
інфраструктури.  Воно  включає в  себе  використання відеоспостереження,  розумних
світлофорів, a також IoT. На сьогоднiшнiй день Розумне місто, це вже не рідкісне явище.
Мiстa розвиваються по всьому світу, модернізуючи рiзнi iнфраструктури. 

Але перш  ніж думати про  безпеку  громадян,  потрібно подумати про  те,  щоб
система працювала злагоджено і без видимих проблем, a найголовніше вразливостей. При
розробці і проектувані системи «розумне місто» важливо враховувати, що чим складеніша
система та її завантаженість, тим вище відсоток проблем, які можуть виникати всередині
системи  і  поза  нею.  Найголовніше, про  що  не  варто  забувати, це  вразливості, якими
можуть скористатися зловмисники. Система розумне місто достатньо складна система, а
як ми знаємо всі складні системи містять вразливості, і їх кількість зростає все більше з
ростом самої системи.

Перш  ніж  обговорювати  вразливості  в  розумному  місті,  обговоримо, що  таке
вразливість.  Вразливість  -  параметр,  що  характеризує  можливість  нанесення  системі
ушкоджень  будь-якої  природи  тими  чи  іншими  зовнішніми  засобами  або  факторами.
Вразливість  нерозривно  пов'язана  з  характеристикою  «живучість».  Виходячи  з  цього
визначення, під вразливість потрапляє і прямий фізичний контакт.

Якщо брати окремо кожне, що становить складову розумного міста, то хочеться
почати  з  самого  зовнішнього  кола.  Назвемо  це  пристрої  фізичного  рівня,  до  них
відносяттся камери  відеоспостереження.  Оскільки  неможливо захистити  зовнішнє
обладнання від прямого фізичного впливу, залишається захистити пристрій на канальному
рівні системи OSI.

Камери відеоспостереження стали частиною Інтернету речей і, як інші пристрої з
безперешкодним  доступом  до  мережі,  потрапили  в  фокус  інтересу  хакерів.  Головне  -
обчислювальні  ресурси,  ПЗ  і  можливість  підтримувати всі  можливості  ПЗ  як  завгодно
довго. Відсутність автоматичного оновлення - вирок всій системі безпеки. Так само для
захисту  можна  застосувати  переадресацію  портів.  Цей  метод  може  допомогти  обійти
вразливість і зробити процес злому більш складним, ніж він є на даному етапі. Відкрита
для Інтернету система вимагає, як мінімум, IDS / IPS для додаткового захисту. В ідеалі,
розмістити систему відеоспостереження в фізично окрему мережу або використати VLAN.
У скомпрометованих камер існує кілька неочевидних способів використання. Серед них -
криптовалютний майнінг. 

Якщо успішно впоралися із  захистом відеоспостереження,  то можливий злом на
лінії передачі  інформації.  Якщо  зловмисник  може підключитися  до  Wi-Fi  або  навіть
звичайної  витої парі,  то  він  може  отримати  доступ  не  тільки  до однієї камери
спостереження,  а  піти  далі  і  отримати  доступ  до  всієї  системи, завдяки  якій  працює
розумне місто.

Давайте розглянемо вразливі місця Wi-Fi. Технологія WPA / WPA2 має відкриті
вразливості, які легко обійти звичайним брутфорсом. З моменту запуску стандарту WPA3,
покликаного  усунути  технічні  недоліки  протоколу  WPA2,  який  довгий  час  вважався
небезпечним і вразливим до атаки  інсталяції ключів дослідники виявили ряд серйозних
вразливостей в стандарті, що дозволяють отримати пароль Wi-Fi і проникнути в мережу.

Наостанок  хочеться  обговорити  найпоширенішу  і  недооцінену  вразливість  -  це
людський фактор. Важливо пам'ятати, що бувають нюанси, коли людина може з якихось
причин  не  вирішити  проблему  або  навпаки  її  посилити,  але  просто  не  помітити  це  і
залишити як є.
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У  таблицю  1  зведена  інформація  про  основні  загрози  пов'язані  із  захистом
інформації  в  розумному  місті  описані  вище  і  оцінено ступінь  критичності.  Критерії
оцінок: + - рідкісні випадки, ++ - регулярні, +++ - часті. Наприклад, чому рідкісні випадки
злому  серверного  обладнання.  Тому  що, як  правило  підібратися  до  нього  набагато
складніше, адже він прихований під фаєрволом, і дуже низький ступінь злому доступу до
сервера.

Таблиця 1. Вразливості компонентів розумного міста

Причини загрози збою системи Відеоспостере
ження

Канал передавання
інформації 

Серверне
обладнання

програмні помилки + +++

Проблеми з обладнанням ++ + +++

Зловмисники

++ + +

Висновки

1. Важливо пам'ятати,  що будь-який елемент розумного міста має вразливості,  але
при цьому потрібно оперативно і без залишку вирішувати її.

2. Розглянуті  вразливості  є  зовнішнім  шаром,  через  які  зловмисник  може
підключиться до системи і завдати колосальної шкоди. Якщо не звертати на такі дрібниці,
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як одна камера котра є слабкою ланкою з усієї системи відеоспостереження, то це може
коштувати дуже великих затрат.

3. Важливо пам'ятати про те, що людина не робот і може припуститися помилок. При
коректно  поставленому  ТЗ  шанс  помилок  можна  зменшити.  Необхідно  проводити
генеральну перевірку обладнання на всій системі розумного міста.
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РОЗРОБКА НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ МОНІТОРІНГУ КІБЕРБЕЗПЕКИ
КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ

Анотація.  Розроблено  схему  та  програмне  забезпечення  моніторингу
кібербезпеки  комп’ютерних  мереж  з  використанням   нейронної  мережі,  яка
самонавчається.  

В останні  роки  все  більшого  розповсюдження  отримують  системи  моніторингу
зловмисного трафіку, який попадає в комп’ютерні мережі, з допомогою нейронних мереж,
які самонавчаються [1-4]. Це дозволяє розробляти більш гнучкі програми і інструменти
аналізу,  які  не  тільки  не  уступають,  але  й  перевершують  програмні  продукти,  які
використовують традиційні аналітичні підходи. 

Реалізована  система  моніторингу  вторгнень  використовуючи  алгоритм  штучної
нейронної мережі. Для тестування  системи використана вільна база даних, KDD Cup 1999
Data [5], яка містить набори даних про аномальний і зловмисний трафік мережі. Також
використано вільне програмне забезпечення Weka [6] для очищення даних. Для розробки
скрипту перебору набору даних (csv файли) була використана Java. Мовою R розроблена
була розроблена нейронна мережа за допомогою пакету  neuralnet [7]. Розробка включає
багатошарову нейронну мережу, численні нейрони якої розташовані у взаємопов’язаних
рівнях.  Отримані  результати  демонструють  високу  точність  моніторингу.  Структурна
схема розробленої програмної системи моніторингу приведена на рис.1.

Рисунок1 — Структурна схема розробленої програмної системи моніторингу
Перший крок системи моніторингу полягає у спрощенні даних. Спрощення означає

видалення  атрибутів,  які  не  мають  сенсу.  Видалення  атрибутів  зменшить  розмір
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оброблюваних  даних  та  підвищить  ефективність  роботи  нейронної  мережі.  Недоліком
може бути випадкове видалення важливих атрибутів, внаслідок чого постраждає точність
виявлення  вторгнення.  Виходом  з  цього,  було  використано  різні  ітерації  з  видалення
деяких  атрибутів,  а  потім,  використовуючи  інші  атрибути,  з'ясовано,  які  найкраще
підходять.  Для  очищення  використана  функція  Weka  RemoveUseless().  Всі  константні
атрибути  видаляються.  R  скрипти  також  перевіряють  якість  атрибутів.  Зменшення
атрибутів  виконувалося  для  таких  атрибутів,  які  не  вносили  навіть  1% змін  у  наборі
даних.

Для здійснення виявлення вторгнення для атак на основі аномалій та атак на основі
зловживання  використано  було  два  набори  даних  Dataset_Anomaly.csv  та
Dataset_Misuse.csv. У наборі даних про виявлення аномалій параметр передбачення є або
звичайним, який представляє звичайний стан мережі, або представляє атаку. На відміну
від  набору  даних  для  виявлення  аномалій,  набір  Dataset_Misuse.csv  виявляє  випадки
хибної активації. Набір даних про виявлення аномалій має змінну класу Normal або назву
атаки,  яка  являє  собою  певний  тип  атаки:  Smurf,  NMap,  Rootkit  та  ін.  Виконавши
очищення  даних на Dataset_Anomaly.csv  та  Dataset_Misuse.csv за  допомогою Weka для
отримання Dataset_Anomaly_AttributeSelection.csv та Dataset_Misuse_AttributeSelection.csv,
що має менше атрибутів, вдалося прискорити роботу нейронної мережі.

Пакет  neuralnet,  доступний  в  R,  має  відкритий  код.  Набори  очищених  даних
використані для створення значень, які підставляються в функцію neuralnet.  R скрипт з
використанням функції neuralnet повертає об'єкт, який має всю відповідну інформацію про
нейронну мережу і може бути використаний для подальшого отримання результатів.

Для  класифікації  було  вибрано  4500+  випадків  звичайного  стану  мережі  та
випадків  атак.  Обрано  10  типів  атак,  включаючи:  Neptune,  NMap,  PortSweep,  SATAN,
Smurf, Переповнення буферу, FTPWrite, GuessPassword, Back та Rootkit.

Початкові дані для скрипту R є наступними:
– файл  Dataset_Anomaly_AttributeSelection.csv поданий  на  вхід  до  скрипту

Anomaly.R.  Цей скрипт  реалізує  виявлення вторгнень  аномального трафіку для виводу
матриці  неточностей  — спеціальної  таблиці,  що  візуалізує  продуктивність  алгоритму,
точність класифікації, час виконання та споживання ресурсів, присвоює значення Attack,
або Normal випадки;

– файл Dataset_Misuse_AttributeSelection.csv поданий на вхід до Misuse.R скрипту
виявляє зловживання або хибну активацію СВВ в мережі (misuse).

У табл. 1 приведені результати моніторингу нейронної мережі.

Таблиця .1 — Результат аналізу мережевих атак
№ Назва атаки Точність виявлення атаки, %
1 Neptune 100
2 Nmap 99,65
3 PortSweep 94,79
4 SATAN 95,13
5 Smurf 99,91
6 Rootkit 99,15
7 GuessPassword 99,91
8 FTPWrite 100
9 Back 99,83
10 BufferOverflow 99,91

Як видно, система виявлення вторгнень з використанням нейронної мережі виявляє
мережеві атаки досить успішно. 
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ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ СИСТЕМ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

Одержало  подальшого  розвитку  підхід  до  оцінки  результативності  систем
захисту інформації шляхом додавання показників вартості та рівня гнучкості.

Сучасні системи захисту інформації знаходиться на етапі активного розвитку. Ця
проблематика  розширює  свої  межі  і  спрямовується  не  лише  на  вирішення  технічних
аспектів,  а ї  подолання збитків,  які  з'являються у наслідку кібератак.  Так,  за  оцінками
фахівців [1], в останні роки фінансові втрати підприємств та установ від різноманітних
кібератак  у  світі  склали  $3.62  млн.,  а  витрати  на  забезпечення  кібербезпеки  у  світі
становлять понад $ 36 млрд. на рік.

Відтак,  питання  забезпечення  захисту  інформації  є  не  лише  технічним,  тому
вимагає  як  формування  суто  технологічних  питань  конфігурації  систем  захисту
інформації (надалі СЗІ), так і підходів щодо оцінки результативності роботи цих систем,
що ї обумовлює актуальність даної роботи.

У  попередніх  працях  [2] сформовано  методичну  базу  та  перелік  ключових
показників для оцінки результативності впровадження СЗІ. До таких віднесено: додаткову
затримка,  точність  блокування,  надійність  та  живучість.  Втім,  цей  перелік  показників
потребує  доповнення  через  упровадження  таких  показників,  як  вартість  та  рівень
гнучкості. Зокрема, показник вартості необхідно ураховувати відповідно до Рекомендації
МСЕ до  мереж майбутнього,  а  рівень  гнучкості  дозволить  визначити  частку  змін,  які
необхідно  здійснити  в  усіх  елементах  системи  задля  адаптації  умов  роботи  СЗІ,  які
постійно змінюються. 

Методичний підхід до розрахунку визначених показників може бути відображено
наступним чином.

1.  Додаткова  затримка  розраховується  як  відношення  існуючої  затримки,  яка
розраховується для кожного конкретного і-го випадку виявлення небажаного контенту, до
середньої у даному класі задач (з точки зору використання чорних або білих списків).

2.  Точність  блокування  визначається  прямим  розрахунком  частки  вірно
заблокованих ресурсів за певний термін часу. 

3. Надійність (або частка випадків захисту від обходу СЗІ) визначається прямим
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розрахунком частки випадків захисту від обходу СЗІ. 
4.  Живучість  відбиває  ймовірність  збереження  функцій  СЗІ  у  несприятливих

умовах.
5.  Вартість  визначається  через  відношення  кошторису  на  розробку  та

впровадження нової СЗІ до вартості існуючої.
6. Рівень гнучкості визначає частку необхідних змін системи, яких потребує процес

оновлення СЗІ під нові вимоги (наприклад, поява нових загроз). 
Ураховуючи, що наведені показники мають різну розмірність, для загальної оцінки

результативності  впровадження  СЗІ необхідно  сформувати  комплексний  показник
результативності (наразі, він може бути розрахований як середньозважена оцінка за умови
встановлення вагових значень для кожного вищеописаного показника), а також шкалу для
трактування отриманих результатів.
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АНАЛИЗ И СРАВНЕНИЕ АСИММЕТРИЧНЫХ АЛГОРИТМОВ ШИФРОВАНИЯ

Аннотация. В работе проведен  анализ и сравнение асимметричных алгоритмов
шифрования RSA, ECC, NTRU.

Особенностью  асимметричных  преобразований  является  использование
асимметричной пары ключей, которая содержит открытый ключ. Известен всем и личный
ключ,  связанный  с  открытым  ключом  с  помощью  определенного  математического
преобразования.  При  этом  считается,  что  вычисления  секретного  ключа,  при  знании
общесистемных  параметров  и  открытого  ключа,  должно  иметь  в  худшем  случае
субэкспоненциальную  сложность,  а  в  случае  вычисления  открытого  ключа  при
формировании асимметричной ключевой пары – полиномиальную [1]. В работе проведен
анализ и сравнение асимметричных алгоритмов шифрования RSA, ECC, NTRU.

Криптосистема RSA [2]  одна из широко используемых криптосистем с открытым
ключом.  Криптограмма  вычисляется  по  правилу  C  Mе (mod n),  где  e – ключ
зашифровывания (открытый ключ), n – произведение двух больших простых чисел p и q, М
–  сообщение.  Расшифровывание  выполняется  по  правилу M  Cd (mod n),  где  d – ключ
расшифровывания (секретный  ключ),  C –  криптограмма.  Ключевая  пара  (e, d)  связана
между  собой  уравнением  e d  1 (mod φ(n)),  где  φ(n)  –  функция  Эйлера, φ (n) = (p – 1)
(q – 1).  Пара чисел (n, e)  делается открытым ключом, числа  d, p,  q  – секретными. При
выполнении  выше  указанных  условий  криптосистема  RSA  обеспечивает  однозначное
шифрование: 

Cd (mod n)  Mеd (mod n)  (Mk (p – 1)(q – 1)+1) mod n  (M Mk (p – 1)(q – 1)) mod (pq)  M.

Криптографическая  стойкость  криптосистемы  RSA  основана  на  проблеме
факторизации  больших  целых  чисел.  Для  обеспечения  допустимого  уровня  стойкости
криптосистемы  RSA необходимо постоянно  увеличивать  модуль  n (в  настоящее  время
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рекомендуется длина модуля не менее 2048 бит). Увеличение размеров ключей приводит
к повышению сложности прямых и обратных криптографических преобразований.  Для
обеспечения  стойкости  криптосистемы  RSA,  при  построении  параметров  и  ключей,
необходимо также:

– числа p и q должны быть не просто простыми, а «сильно» простыми числами;
– отказываться от простых чисел p и q, которые слишком близки друг к другу;
– отбраковывать  «ключи-близнецы»,  т.  е.  отказываться  от  ключевой  пары,  в

которой e = d;
– отслеживать  возможное  появление  блоков  сообщений,  которые  не

зашифровываются.
Криптосистемы на эллиптических кривых (Elliptic Curves Cryptography – ECC) [3]

относятся  к классу криптосистем с открытым ключом. В ECC используется  уравнения
вида y2  (x3 + аx + b) mod p, где a, b  GF(p), (4a3 + 27b2) mod p  0, p > 3 – простое число
(принято  обозначать  эллиптическую  кривую  в  виде  Ep(a, b)). Процедура  шифрования
выполняется  следующим  образом.  Выбирается  эллиптическая  кривая  Ep(a, b),
генерирующая точка  G = (x, y).  Абоненты  A, B генерирует открытые ключи  Ya = kaG и
Yb = kbG,  где ka,  kb –  секретные ключи сторон.  Открытый текст  представляется  в  виде
точки  PM на  эллиптической  кривой.  Зашифровывание  CM = (rG, PM + rYb),  где r –
случайное  положительное  целое  число.  Абонент  B выполняет  расшифровывания
криптограммы CM: PM = PM + rYb – kb (rG).

Безопасность  криптосистем  ECC,  как  правило,  основана  на  трудности  решения
задачи  дискретного  логарифмирования  в  группе  точек  эллиптической  кривой  (Elliptic
Curve Discrete Logarithm Problem – ECDLP) [1]. 

Криптосистема  NTRU (Nth-degree TRUncated polynomial ring)  [4]  основана  на
решетчатой криптосистеме (lattice cryptosystem),  в которой используются операции над
кольцом усеченных многочленов степени, не превосходящей n – 1. В системе шифрования
NTRU используем следующие обозначения: n – размерность кольца многочленов; p и q –
натуральные  взаимно  простые  числа  НОД(p, q) = 1.  Пусть  числа  n, p, q известны
участникам информационного процесса (абонент А и В); g(x) – многочлен в кольце Z[X]/
(q, Xn – 1) предварительно согласован; f(x) – многочлен в кольце Z[X]/(Xn – 1), причем для
многочлена  f(x) существуют обратные  многочлены Fp(x)  и  Fq(x).  Абонент  А вычисляет
значения  открытого  ключа  Yа(x) = Fq(x)g(x),  который  знает  абонент  В.  Абонент  В
представляет открытый текст в виде полинома M(x) и выбирает случайный многочлен r(x).
Криптограмма  вычисляется  по  правилу  С(x) = pr(x)Yа(x) + M(x). Абонент  А  выполняет
расшифровывание  M(x) = [Fp(x)(f(x)С(x))(q, xn – 1)](p, xn – 1).  Коэффициенты  полиномов
берутся в полуинтервале (– q/2, q/2). 

Криптографическая  стойкость  NTRU обеспечивается  трудностью  нахождения
кратчайшего  вектора  в  заданной  числовой  решетке,  что,  в  свою  очередь,  делает
криптосистему NTRU устойчивой к атакам на квантовых компьютерах.

Оценка  размерности  ключей  и  производительности  криптосистем RSA,  ECC,
NTRU приведены в табл. 1. [5, 6].

  Таблица 1. Оценка криптосистем RSA, ECC, NTRU
Характеристики RSA ECC NTRU

Длина личного ключа, бит 1024 168 263
Длин блока текста, бит 1024 160 416
Длина открытого ключа, бит 1024 169 1841
Время генерации ключа, мс 1432 65 19,8
Зашифровывание, мс 4,28 140 1,9
Расшифровывание, мс 48,5 67 3,5
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Сравнение показывает, что криптосистема NTRU с высоким уровнем безопасности
намного быстрее выполняет процедуры генерации ключа и шифрования, чем RSA и ECC,
что  позволяет  обеспечивать  высокую  скорость  шифрования  при  минимальных
требованиях к системным ресурсам.
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СПОСІБ ТА ПРИСТРІЙ СПЕКТРАЛЬНОГО МАСКУВАННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ
ІНФОРМАЦІЇ

Анотація.  Пропонується  удосконалений  спосіб  шифрування  лінійного  коду  в
волоконно-оптичних  лініях  зв'язку  шляхом  додаткового  маскування  двійкого  «нуля».
Наводиться опис роботи пристрою захисту інформації, заснований на запропонованому
способі.

Ключові слова: волоконно-оптичні лінії зв'язку, маскування лінійного коду, лінійний
тракт, несанкціонований доступ.

Задачі  захисту  інформації  від  несанкціонованого  доступу  у волоконно-оптичних
лініях зв'язку (ВОЛЗ) продовжують бути актуальними і вирішуються різними засобами. 

В  роботі  пропонується  спосіб  маскування  лінійних  оптичних  сигналів  перед
передачею їх по ВОЛЗ. Для цього застосовується однакова форма заповнення кожної з
чотирьох частин тактового інтервалу Т як при передачі двійкового нуля, так і при передачі
двійкової одиниці, а на приймальному боці виконуються зворотні перетворювальні дії [1,
2].

Пояснімо суть методу маскування. Інформацію (у цифровому виді), яку необхідно
захистити, розподіляють за кодом RZ-1/4, тобто на чотири частини тактового інтервалу Т.
Двійкова одиниця передається на одній чверті тактового інтервалу Т на його початку. Для
маскування вона затримується на час,  що дорівнює 1/2 частині тактового інтервалу, та
передається в лінію, як на першій, так і на третій чверті у кожному тактовому інтервалі.
Маскування  інформації  також  виконується  для  двійкового  нуля,  передавання  якого
відбувається заміною відсутньої на тактовому інтервалі Т нульової посилки на посилку,
що відповідає двійковій одиниці. Для неї виконуються такі ж самі перетворення, як для
двійкових  одиниць.  Передача  маскованих,  таким  чином,  двійкових  одиниць  та  нулів
відбувається  на  двох  обов'язково  сусідніх  довжинах  хвиль  λ1  та  λ2  (наприклад,
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стандартного частотного плану WDM), які мультиплексуються і передаються в лінію, а на
приймальному боці після демультиплексування інформація щодо маскованих двійкових
нулів відкидається, а двійкових одиниць передається для подальшої обробки. В процесі
обробки інформації на 1/4 та 3/4 проміжках кожного тактового інтервалу Т коду RZ-1/4
затримується на час, що дорівнює 1/4 частині тактового інтервалу, відповідно інформація
відображається на 2/4 та 4/4 частинах у кожному тактовому інтервалі  при передаванні
двійкової  одиниці,  а  на  виході  приймального  пристроя  отримується  інформація  в  коді
NRZ [1]. На рис.1 показані кодограми спектрального способу маскування інформаційних
символів при передачі інформації по ВОЛЗ. 

Підкреслимо,  що  для
несанкціонованого з’єму (НЗІ) необхідне
застосування  спеціального  (не
стандартного)  спектрального
обладнання,  яке  дозволило б визначити
довжини  хвиль  передаваних  оптичних
сигналів.

На  рис.  2  наведено  структурну
схему  приймально-передавального
пристрою,  що  реалізує  запропонований
спосіб маскування. 

Пристрій  працює  наступним  чином.  Наприклад,  необхідно  безпечно  передати
конфіденційно сигнал мікрофона (аналогова форма). Виконуються наступні перетворення.
В  передавальному  оптичному  пристрої  (1)  за  допомогою  АЦП  аналоговий  сигнал
перетворюється у цифровий в формат Iinf RZ-1/4 (6). Одночасно в лінію за допомогою
генератора  маскувальних  сигналів  ГМС (13)  подаються  маскувальні  сигнали  Imask-1/4
(14).  Обидва  сигнали  подаються  відповідно  на  перший  та  другий  входи  логічного
перемикаючого пристрою – ЛПП (7А, 7В), та мають вихід з першого та другого виходів
(7С, 7S) згідно з таблицею (на полі рис. 2) роботи логічного ЛПП (7). Далі інформаційний
сигнал  Iinf  RZ-1/4  (6)  надходить  на  лазер  Л1  (8),  потрапляє  на  транспондер  Т1  (9),
затримується в оптичній лінії затримки – ОЛЗ1 (10) через два оптичні розгалужувачі ОР1
(3) та ОР2 (5), потім оптичний інформаційний сигнал на λ1 потрапляє до спектрального
мультиплексора  –  MUX  (12).  Маскувальний  електричний  сигнал  Imask-1/4  (14)  має
аналогічні  перетворення  та  через  лазер  Л2  (15),  транспондер  Т2  (16),  оптичну  лінію
затримки ОЛ32 (17), що включає в себе два оптичні розгалужувачі ОР3 (18) та ОР4 (19).
Після  цих  дій  маскувальний  оптичний  сигнал  Imask-1/4  (14)  на  λ2  подається  на
спектральний мультиплексор (12), де поєднується з інформаційним оптичним сигналом
Iinf RZ-1/4, а потім отриманий лінійний оптичний сигнал по оптичному волокну – ОВ (4)
надходить  до  приймального  пристрою  (2).  Отриманий  оптичний  лінійний  сигнал
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Рисунок 1 – Кодограми, що пояснюють
спектральний спосіб маскування символів

при передачі по ВОЛЗ

Рисунок 2 – Структурна схема
пристрою захисту інформації
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потрапляє  на  спектральний  демультиплексор  –
 DE MUX (20), де розділяється на два окремих оптичних сигнали: інформаційний на λ1 та
маскувальний  на –  λ2.  Маскувальний  сигнал  Imask-1/4  (14)  одразу  відкидається,  а
інформаційний  –  Iinf  RZ-1/4  (6)  потрапляє  на  оптичний  фільтр  ОФ  (21),  після  чого
затримується в оптичній лінії затримки ОЛЗ (22) та двох оптичних розгалужувачах ОР5
(23) та ОР6 (24). На виході приймального пристрою отримуємо захищений інформаційний
електричний сигнал в коді Iinf NRZ (25) [2].

Висновок. Запропоновані спосіб та пристрії спектрального маскування оптичного
сигналу для передавання по ВОЛЗ, отримані патентні підтвердження [1, 2].
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інформації  у  волоконно-оптичних  лініях  зв'язку  від  несанкціонованого  доступу
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http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action =viewdetails&IdClaim=245125.
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МІНІМІЗАЦІЯ РИЗИКІВ ІНСАЙДЕРСЬКИХ ЗАГРОЗ В СИСТЕМАХ
ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація. Досліджується можливість мінімізації ризиків інсайдерських загроз в
системах  захисту  інформації  шляхом  розробки  методів  і  засобів  ідентифікації  та
прогнозування потенційних порушників підприємства на основі запропонованих оцінок і
прийняття рішень системного аналізу.

Розвиток національного законодавства у сфері інформаційної безпеки розпочався
після  прийняття  в  1994 році  Закону  України  «Про  захист  інформації  в  інформаційно-
телекомунікаційних  системах»  [1].  При  цьому  важливим  завданням  є  адаптація
національного  законодавства  до  вимог  Європейського  Союзу,  що  обумовлюється
інтенсивним  розвитком  інформаційного  законодавства,  зокрема  про  інформаційну
безпеку.  Прийняті  закони  України  «Про  захист  персональних  даних»  [2],  «Про
електронний  цифровий підпис»  [3],  «Про внесення  змін  до деяких  законодавчих  актів
України щодо інсайдерської інформації» тощо [4].

Розвиток  інформаційних  технологій  обумовлює необхідність  розробки методів  і
засобів, які забезпечують стійкість систем захисту інформації (СЗІ). Особливо це важливо,
коли мова йде про протидію внутрішнім загрозам, джерелами яких є свідомі або несвідомі
дії співробітників підприємства, що зумовлює їх як потенційних інсайдерів.

Інсайдерська  загроза  являє  собою  одну  з  найбільш  серйозних  і  наростаючих
проблем  для  систем  інформаційної  безпеки  організації  в  будь-якій  області  діяльності
людства,  що  вимагає  прийняття  відповідних  заходів  по  її  запобіганню.  Ефективне
реагування на інсайдерську загрозу є необхідною умовою для успішної реалізації будь-

74-а науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу,
 науковців, аспірантів та студентів

130



Секція 4. Кібербезпека

якої  системи  безпеки.  Оптимальний  спосіб  боротьби  з  цією  проблемою  полягає  в
прийнятті  ряду  ефективних  і  послідовних  нормативних  заходів,  а  також  сприяння
розвитку  методів  і  засобів  мінімізації  інсайдерських  загроз.  Актуальність  теми
дослідження  обґрунтовується  рішенням  найважливішої  наукової  задачі  –  розробки
методів  і  засобів  мінімізації  ризиків  інсайдерських  загроз  в  СЗІ  для  підвищення
ефективності  експлуатації  комплексних  систем  захисту  інформації  інформаційно-
телекомунікаційних  систем  і  систем  управління  інформаційною  безпекою  організацій.
Метою роботи є мінімізація ризиків інсайдерських загроз в системах захисту інформації
шляхом  розробки  методів  і  засобів  ідентифікації  та  прогнозування  потенційних
порушників  підприємства  на  основі  запропонованих  оцінок  і  прийняття  рішень
системного аналізу.

Поставлена  мета  дослідження  обумовлює  необхідність  вирішення  наступних
основних завдань:

1) провести аналіз існуючих моделей і методів мінімізації ризиків інсайдерських
загроз в СЗІ і пов'язаних з ними проблем;

2)  розробити  модель  оцінки  ризиків  інсайдерських  загроз  в  системі  захисту
інформації (СЗІ), яка дозволить оцінювати потенційний збиток підприємства в результаті
реалізації  загроз  інсайдерами  з  урахуванням  вразливостей,  рівня  використовуваних
заходів і засобів захисту інформації;

3) розробити метод оцінки ризиків інсайдерських загроз в СЗІ на основі розподілу
інсайдерів на категорії небезпеки;

4) розробити поведінкову модель потенційних інсайдерів з урахуванням розподілу
їх  на  категорії  небезпеки  і  імовірнісних  часових  інтервалів  виникнення  інцидентів
реалізації загроз в СЗІ;

5)  розробити  методи  і  засоби  ідентифікації,  прогнозування  і  виявлення
потенційних інсайдерів підприємства на основі багатофакторного аналізу дій і поведінки
співробітників;

6) розробити методику реалізації процесу обробки ризиків потенційних інсайдерів
підприємства на основі чинного законодавства;

7) розробити імітаційну модель ідентифікації інсайдерів підприємства.
Розглянемо  основні  фактори,  які  необхідно  взяти  до  уваги  для  вирішення

поставлених  завдань.  З  урахуванням  неправомірних  дій  інсайдерів  можна  виділити
наступні  внутрішні  загрози:  розголошення  і  крадіжка  конфіденційної  інформації;
порушення авторських прав на інформацію;  нецільове використання ресурсів  компанії.
Доцільно  також  виконати  класифікацію  інсайдерів  за  категоріями  з  урахуванням
цілеспрямованості їх дії по реалізації загроз: несвідомі і свідомі. Очевидно, що несвідомі
дії співробітників, які призводять до інцидентів і ризиків порушення СЗІ, переводить їх у
категорію інсайдерів.  При цьому збитки  підприємства  можуть бути також відчутними.
Однак  більш  проблематичною  є  категорія  інсайдерів,  які  свідомо  і  цілеспрямовано
здійснюють дії з порушення цілісності СЗІ. Як правило, це більш підготовлена категорія
співробітників, що володіє всіма необхідні навички для організації витоку конфіденційної
інформації підприємства. 

Висновок. Результати  досліджень  показали,  що  поряд  з  існуючими  методами  і
засобами управління ризиками інформаційної безпеки дана проблема не вирішена повною
мірою, про що свідчать статистичні  звіти крупних зарубіжних компаній про внутрішні
інциденти та загрози. За даними різних досліджень загрози інформаційної безпеки з боку
інсайдерів становлять до 80%, тобто можуть породжуватися всередині самої організації. З
цієї  причини  доцільно  проводити  дослідження  в  даному  напрямку  для  вирішення
поставленого завдання щодо мінімізації ризиків інсайдерських загроз.
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ПРОБЛЕМА ИНСАЙДЕРСКИХ АТАК НА ПРЕДПРИЯТИЯ

У  инсайдеров  есть  ряд  возможных  мотивов  причинения  вреда  организации,
включая жадность, гнев и многое другое. Точно так же существует множество возможных
методов, с помощью которых инсайдер может нанести ущерб или угрожать организации.
Кража имущества, информации, физический или электронный ущерб - все это возможно.
И для каждого из них указаны различные меры обнаружения и защиты, ориентированные
на  бизнес,  которым занимается  организация.  Для  наиболее  общего  использования  мы
сосредоточимся  на  основных  проблемах  кибербезопасности,  которые  относятся  к
большинству организаций.

Одной из областей,  которая особенно важна сегодня, является проблема защиты
конфиденциальных  материалов  и  данных,  а  также  того,  насколько  важно  для
инновационных  организаций  предотвращать  кражу  или  изменение  интеллектуальной
собственности.  Интеллектуальная  собственность  может  быть  украдена  сотрудником,
который  может  быть  продан  конкуренту  или  иностранному  правительству,  передан
конкуренту в обмен на новую работу или даже использован для создания собственной
компании. Реальным примером этого является судебный процесс между Cadence и Avanti,
двумя  полупроводниковыми  компаниями,  которые  провели  шестилетнюю  судебную
тяжбу из-за обвинений в том, что инсайдер украл конфиденциальный программный код у
Cadence, который затем использовался для создания Avanti.

Работа  по  предотвращению  внутренних  киберугроз  включает  тщательный
мониторинг  сети  компании,  выяснение  того,  какая  информация  была  загружена,  и
определение  того,  была  ли  информация  загружена  на  внешние  сайты.  Хитрость
заключается  в  том,  чтобы  добиться  правильного  баланса  между  мониторингом  и
конфиденциальностью, чтобы поддерживать определенный уровень конфиденциальности
сотрудников. Обычно четкая политика сетевого мониторинга помогает устранить любые
проблемы. Без такой политики сотрудники могут плохо реагировать, если обнаружат, что
за  ними  «шпионят».  И  даже  могут  быть  некоторые  применимые  части  GDPR  (англ.
General  Data  Protection  Regulation  -  общий  регламент  по  защите  данных)  и  других
нормативных  актов,  которые  ограничивают  способность  работодателя  контролировать
работников. Но в то же время бизнес должен контролировать свои риски и максимально
ограничивать убытки, которые он может понести из-за внутренних угроз.

Один  из  лучших  способов  защиты  от  внутренних  угроз  -  обеспечить  защиту
критически важных данных. Это может быть достигнуто с помощью автоматизированного
решения для проверки, которое отслеживает процессы хранения и поиска для выявления
аномалий  и  выдает  предупреждения  при  попытке  неожиданных  или
несанкционированных  операций.  Внедрение  такого  рода  системы  будет  относиться  к
критически  важным  данным  о  клиентах,  проектной  и  деловой  информации  и  даже  к
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сохраняемым  материалам  видеонаблюдения.
Например, инсайдеры, которые планируют кражи, вандализм или другие нежелательные
действия,  будут  осведомлены  о  камерах  видеонаблюдения  и  могут  также  знать,  где
хранятся  данные  видеонаблюдения.Выполнение  некоторых  злонамеренных  удалений
файлов,  в  том  числе  видеозаписей,  которые  могли  бы  их  инкриминировать,  было  бы
хорошим способом помочь скрыть следы правонарушения. Большинство организаций не
знали бы,  что происходит нечто подобное,  если бы они не использовали решение для
автоматической проверки.

Решения  для  автоматической  проверки  действительно  необходимы,  чтобы
убедиться,  что  цепочка  поставок  поддерживается,  а  доказательства  являются
действительными.  Благодаря  наличию  автоматизированной  системы  проверки,  которая
анализирует,  проверяет  и  отслеживает  аномалии,  организация  окажется  защищена  от
потенциальных  угроз  для  среды  безопасности.  Если  у  этой  системы  есть  такая
возможность, она также может отслеживать, кто находится в сети, у кого есть полномочия
на какие  операции и кто,  что  и  когда  делал.  С криминалистической точки  зрения это
мощная  возможность  непрерывного  автоматического  непрерывного  обнаружения
аномалий.

Еще одним мощным инструментом для борьбы с внутренними угрозами является
снижение вероятности неправомерного использования учетной записи -  то есть,  кто-то
«заимствует»  регистрационную  информацию  человека  с  более  высоким  уровнем
полномочий  сети.  Это  может  быть  минимизировано  путем  реализации  двухфакторной
аутентификации, особенно когда один из методов аутентификации основан на биометрии.

Независимо от того, связана ли их цель с жадностью, саботажем или шпионажем,
инсайдеры  могут  нанести  огромный  ущерб  всем  типам  организаций.  При  наличии
разумных  защитных  мер  большая  часть  возможного  кибер-ущерба  может  быть
уменьшена. Не ждите, пока произойдет инцидент, поощряйте сотрудничество ИТ-отдела и
управления  безопасностью,  а  также  предпринимайте  активные  действия  в  случае
обнаружения уязвимостей.
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МЕТОД ШИФРУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ОСНОВІ
ПСЕВДОВИПАДКОВОГО ЗАВАДОСТІЙКОГО КОДУВАННЯ

Анотація. Запропоновано метод підвищення прихованості передавання інформації
на  основі  псевдовипадкового  завадостійкого  кодування  з  трьома  ступенями  кодових
перетворювачів,  що забезпечує  інтегрування  завдань  завадостійкості  та шифрування
інформації.

Для  підвищення  основних  показників  завадозахищеності  [1]  доцільно
використовувати  інтегрований  підхід,  при  якому  різні  методи  перетворення  символів
повідомлення  і  сигнальних  конструкцій  об'єднуються  в  єдиний  процес.  В  роботі  для
вирішення  цього  завдання  пропонується  використовувати  комбіноване  каскадне
кодування на основі таймерних сигнальних конструкцій в поєднанні зі стохастичним [2] і
завадостійким кодуванням [3].
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Метою роботи є розробка метода підвищення захищеності передавання інформації
на основі комбінованого випадкового кодування.

Таймерні сигнали [4] є непозиційними сигнальними конструкціями, на основі яких
можна  реалізувати  завадостійке  кодування  без  використання  додаткових  перевірочних
елементів.  За допомогою таймерного кодування на заданому часовому інтервалі  можна
формувати більшу кількість сигнальних конструкцій в порівнянні з розрядно-цифровими
кодами  (РЦК).  Досягається  це  за  рахунок  зменшення  енергетичної  відстані  між
таймерними  сигнальними  конструкціями  (ТСК).  Структура  таймерних  сигналів  і  їх
коригувальна здатність задається за допомогою параметрів побудови комбінацій. 

Розглянемо  каскадне  кодування  з  трьома  ступенями  кодових  перетворювачів:
зовнішній  –  стохастичне  кодування;  проміжний  –  блочне  завадостійке  кодування  на
основі РЦК; внутрішній – таймерне кодування. Розрядність каскадного перетворювача n
визначається розрядністю n1 зовнішнього, n2 проміжного і n3 внутрішнього коду. Кодова
швидкість передавання на кожній ступені кодового перетворювача: γ1 = k1/n1; γ2 = n1/n2;
γ3 = n2/n3, де k1 – кількість інформаційних елементів з виходу кодера джерела; n1 = k1 + l
– кількість елементів з виходу статистичного кодера; n2  = n1 + r – кількість елементів на
виході завадостійкого коду; r – кількість перевірочних елементів.

При  стохастичному  [3,  5]  і  блочному  завадостійкому  кодуванні  [2]  довжина
кодового  блоку  збільшується,  що  призводить  до  зменшення  кодової  швидкості  в  цих
перетворювачах,  тобто  γ1  <  γ2.  Рішення  цієї  проблеми  пропонується  за  рахунок
таймерного кодування, що дозволить зменшити розрядність кодового слова n2, тобто n3 <
n2. Отже, γ3 > γ2 та n = n3. При стохастичному кодуванні загальна кількість випадкових

комбінацій N1 = 12n
, яку пропонується перерозподілити з урахуванням ймовірності появи

символу  алфавіту  в  тексті  повідомлення,  що  підвищить  інформаційну  прихованість
повідомлення.

Для  підвищення  структурної  прихованості  та  збільшення  кількості  реалізацій
пропонується використовувати набір ТСК з двох комбінацій, одна з яких є дозволеною з
мінімальною  кодовою  відстанню  d0,  а  інша  комбінація  вибирається  за  допомогою
генератора псевдовипадкових чисел. Підвищення завадостійкості здійснюється за рахунок
використання  блочного  завадостійкого  і  таймерного  кодування.  Загальна  ймовірність
невиявленої  помилки  в  кодовому блоці  РНП= РНП1 ×  РНП2,  де  РНП1 –  ймовірність
невиявленої  помилки  при  блочному  завадостійкому  кодуванні;  РНП2   –  ймовірність
невиявленої помилки при таймерному кодуванні.

Висновок. Запропоновано метод підвищення прихованості передавання інформації
на  основі  комбінованого  кодування  з  трьома  ступенями  кодових  перетворювачів:
внутрішнім,  проміжнім і  зовнішнім.  Внутрішній  перетворювач  реалізується  на  основі
стохастичного  кодування  з  різною  кількістю  випадкових  кодових  комбінацій,  яка
визначається з урахуванням ймовірності появи символу алфавіту в тексті повідомлення.
Інформаційна прихованість  забезпечується за рахунок зрівнювання ймовірностей появи
кодових комбінацій на виході статистичного кодера. Проміжне кодування реалізується за
допомогою завадостійкого блокового коду. Для компенсації надлишковості стохастичного
і  завадостійкого  кодування  запропоновано  використовувати  зовнішній  перетворювач,
виконаний на основі таймерного кодування.
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ПІДВИЩЕННЯ КРИПТОГРАФІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ГЕНЕРАТОРІВ НА
ОСНОВІ ДИНАМІЧНОГО ХАОСУ

Анотація. Запропоновано  алгоритм  підвищення  криптографічної  стійкості
псевдовипадкових послідовностей,  що формуються за допомогою комбінованої роботи
декількох генераторів хаосу.

Криптографічна стійкість систем шифрування безпосередньо залежить від ступеня
випадковості  використовуваної  послідовності  чисел [1].  За умови,  що псевдовипадкова
послідовність генератора задовольняє випробуванням за допомогою статистичних тестів,
її  можна  вважати  випадковою.  Однак,  це  не  є  достатньою  умовою  для  забезпечення
криптографічної  стійкості  псевдовипадкових  чисел.  Вважається,  що  послідовність  є
криптографічно  безпечною  в  тому  випадку,  якщо  вона  має  властивість
непередбачуваності генерації чергового числа. Як правило, таку властивість має генератор
випадкових  чисел.  Метою  роботи  є  підвищення  криптографічної  стійкості
псевдовипадкових послідовностей на основі інтегрування процесів генерування чисел з
кількома генераторами хаосу. 

Динамічний хаос [2,3] являє собою нерегулярний і аперіодичний стан нелінійної
динамічної  системи,  що володіє  всіма основними властивостями випадкового  процесу.
При цьому, з'являється можливість формування різних траєкторій хаотичного процесу при
незначній  зміні  початкових  параметрів  генераторів  хаосу.  Це  дозволяє  створювати
практично  необмежену  кількість  комбінацій  псевдовипадкових  послідовностей  різної
довжини .

У  роботі  були  досліджені  різні  програмні  генератори  хаосу  на  наявність
періодичності  у  сформованій  послідовності  чисел.  Як  приклад,  розглянемо  генератор
хаосу логістичного відображення

 iii xaxx  11 , (1)

де 9,3a  - керуючий параметр, ix  - початкове значення хаотичної послідовності.
Даний генератор дозволяє формувати числову послідовність в інтервалі [0...1] . Траєкторія
хаотичного  процесу  створюється  при  виборі  початкового  параметра  10  ix ,  що  не
виключає  при  цьому використання  додаткового  параметра  a ,  зміна  якого  можлива  в
межах малого відхилення від значення 3,9. Результати перевірки працездатності  різних
генераторів  хаосу  показали,  що  в  межах  одного  мільярда  формованої  числової
послідовності періодичність не була виявлена.
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Розглянемо  алгоритм  формування  псевдовипадкових  послідовностей  чисел  з
підвищеною  криптографічною  стійкістю  за  допомогою  двох  генераторів  хаосу.  Суть
методу полягає в наступному:

1)  за  допомогою  першого  генератора  хаосу  формується  vyj;byf з  N
псевдовипадкових чисел в інтервалі [0;1]

Nxxxx ,...,,, 321 ; (2)
2) інтервал від 0 до 1 розбивається на  z  рівних частин (наприклад,  2z ,  або

3z , або 4z , і т.д.);
3) вибирається перша підмножина з  z  чисел, наприклад, при  3z  вибираються

числа  x1,  x2,  x3, при цьому  x1 відповідає 1-му інтервалу,  x2 - 2-му інтервалу,  x3 -  3-му
інтервалу;

4)  за  допомогою  другого  генератора  формується  псевдовипадкове  число  yj в
інтервалі [0;1] ;

5)  якщо  33,00  jy ,  тоді  вибирається  число  x1,  якщо  66,033,0  jy ,  тоді  x2,
якщо 166,0  jy , тоді x3.

Нехай  66,033,0 1  y ,  тоді  вибирається  число  x2.  Аналогічно  вибирається
наступне число з підмножини  {x4,  x5,  x6}. Якщо  166,0 2  y , тоді вибирається число  x6.
При 33,00 3  y вибирається число x7 і т.д.

Процес генерування псевдовипадкової послідовності при 3z  показаний на рис.
1.

Рис. 1. Процес генерування псевдовипадкової послідовності при z=3

Таким чином, в результаті буде отримана псевдовипадкова послідовність
,,,, 32   zzz xxxx , (3)

де z...1  - номер обраного числа в підмножині. 
Далі  послідовність  (3)  перетворюється  в  бінарну  послідовність  з  урахуванням

системи  таких  умов:  xi  <0,5,  тоді  si =  0;  xi  0,5,  тоді  si =  1.  Вочевидь,  що  ступінь
випадковості чисел залежить від кількості чисел z  у використовуваній підмножині.

Висновок. Запропоновано алгоритм підвищення криптостійкості генератора хаоса
за рахунок невизначеності появи чисел в псевдовипадковій послідовності. Досягається це
за  рахунок  використання  підмножин  із  z  чисел  на  всьому  інтервалі  формування
послідовності.  При  збільшенні  z  криптостійкість  алгоритму  генерування
псевдовипадкової послідовності чисел підвищується, однак при цьому потрібен більший
обсяг реалізацій.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ГЕНЕРУВАННЯ ПСЕВДОВИПАДКОВИХ
ПОСЛІДОВНОСТЕЙ НА ОСНОВІ ГЕНЕРАТОРІВ ХАОСУ

Анотація. Проведено порівняльний статистичний аналіз програмних генераторів
хаосу  на  основі  системи  тестів  NIST.  Визначено  генератори  хаосу  з  кращими
статистичними  властивостями.  Запропоновано  метод  поліпшення  статистичних
характеристик бінарних послідовностей.

Псевдовипадкові послідовності використовуються в різних додатках при побудові
криптографічних  систем  та  формуванні  шумоподібних  сигналів  [1].  Криптографічна
стійкість  розроблюваних  систем  шифрування  багато  в  чому  залежить  від  якості
використовуваних  псевдовипадкових  послідовностей,  які  формуються  за  допомогою
програмних  генераторів  чисел.  При захисті  інформації  на  фізичному  рівні  в  системах
радіозв'язку застосовується пряме розширення спектра вихідного сигналу за допомогою
псевдовипадкових  послідовностей.  Шумоподібні  сигнали,  що  формуються  таким
способом, використовуються для підвищення енергетичної  та структурної прихованості
передавання.  Для  цих  завдань  часто  використовуються  програмні  генератори
псевдовипадкових  послідовностей,  які  є  детермінованими  пристроями.  До  таких
генераторів,  як  правило,  пред'являються  особливі  вимоги  щодо  якості  формування
послідовності чисел. У криптографічних системах найчастіше використовуються лінійно-
конгруентні  генератори,  основним  недоліком  яких  є  невеликий  період  формування
псевдовипадкових  числових  послідовностей.  З  цієї  причини  в  роботі  запропоновано
використовувати генератори хаосу [2], так як період вибірки в цьому випадку залежить від
розміру розрядної сітки використовуваної обчислювальної системи. Тому, метою роботи є
порівняльний аналіз програмних генераторів хаосу на основі системи статистичних  тестів
NIST. 

Висновок. Для  практичного  застосування  генераторів  хаосу  в  криптографічних
системах необхідна детальна оцінка їх статистичних характеристик за допомогою системи
тестів  NIST.  В  роботі  розглянуто  різні  генератори  хаосу  і  дана  якісна  оцінка  по
формуванню  на  їх  основі  бінарної  псевдовипадкової  послідовності.  Розглянуто
особливості  тестування  генераторів  псевдовипадкових  чисел  за  допомогою  системи.
Визначено,  що  не  всі  генератори  хаосу  задовольняють  вимогам  тестів  NIST.
Запропоновано  методи  поліпшення  статистичних  властивостей  генераторів  хаосу.
Проведено  порівняльний  аналіз  генераторів  псевдовипадкових  чисел  на  основі
статистичних  тестів  NIST  для  визначення  генератора  з  кращими  статистичними
властивостями. Запропоновано методи поліпшення статистичних характеристик бінарних
послідовностей, які формуються на основі різних генераторів хаосу.
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МЕТОД ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ НА ОСНОВІ 
СТАТИСТИЧНОГО КОДУВАННЯ

Анотація. Розроблено  метод  захисту  інформації  на  основі  інтегрування
завадостійкого кодування та шифрування даних на основі стохастичних перетворень.
Для  цього  запропоновано  використовувати  статистичне  кодування  та  додаткове
поточне шифрування. 

В  роботі  для  мінімізації  часу  обробки  інформації  пропонується  об'єднати
завадостійке  кодування  [1]  і  шифрування  [2]  в  єдиний  процес,  що  визначає  критерій
ефективності  запропонованого  методу.  Метою роботи  є  розробка  методу  інтегрування
завадостійкого кодування та шифрування інформації на основі стохастичних перетворень.

Завадостійке кодування засновано на перетворенні інформаційної послідовності з
k  елементів в дозволені комбінації n  шляхом додавання перевірочних елементів r :

rkn  . (1)
Коригувальна здатність коду визначається мінімальною кодовою відстанню:

)2(12 випр0  td , (2)
де  випрt  - кратність  виправлення  помилок.  Для  формування  дозволеної  кодової

комбінації  застосовується  утворюючий  поліном.  При  цьому  існують  два  способи
кодування, при якому дозволена комбінація є [2]:

1)  розділеною,  тобто  відомі  міста  розташування  інформаційних  і  перевірочних
елементів;

2)  нерозділеною,  тобто  міста  розташування  інформаційних  і  перевірочних
елементів  невідомі,  також  змінюється  їх  значення,  що  рівносильне  простішій  функції
шифрування.

Для  реалізації  мети  завдання  запропоновано  два  стохастичних  перетворення.  В
першому стохастичному перетворенні кожна інформаційна комбінація G(x), представлена
в  поліноміальній  формі,  помножується  на  псевдовипадкову  комбінацію  S(х),  що
генерується першим генератором псевдовипадкових комбінацій: 

   xSxGxF )( . (3).
При  формуванні   xS  задається  розрядність  випадкової  комбінації  r ,  проте

показник ступеня поліному може змінюватися в межах від одиниці до  r . Кількість  k

елементів у випадку необхідності доповнюється нулями до  n  біт. Вираз (3) забезпечує
перетворення кожної інформаційної комбінації G(x) в псевдовипадкову комбінацію )(xF

, що забезпечує процес одночасного завадостійкого кодування і шифрування інформації.
При такому способі  формування комбінацій загальна кількість нулів в зашифрованому
повідомленні  може  бути  більше  кількості  одиниць.  Для  вирішення  цієї  проблеми  та
підвищення  криптостійкості  шифрограм  пропонується  додаткове  стохастичне
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перетворення на основі поточного шифрування, що забезпечується другим генератором
псевдовипадкових чисел:

 xxFxH  )()( , (4)
де  xk  – двійкова псевдовипадкова послідовність з n  елементів. 
На кожному етапі стохастичного перетворення відбуваються трансформації  ik  та

kn :
gki nnk  , (5)

де kn  та gn  - комбінації, що отримані після кодування-шифрування та гамування
відповідно. 

Для декодування і розшифрування повідомлення спочатку виконується гамування
прийнятої  з  каналу  комбінації  )(xH  ,  яка  може  відрізнятися  від  )(xH  з  причини
спотворення в каналі: 

 xxHxF  )()( . (6)
Далі відбувається декодування-шифрування:

 
 xS

xF
xG


)( . (7)

За умови, що залишок   0xR  помилка буде невиявленою. Як бачимо, цей метод
дозволяє  лише виявити  помилку,  а  вираз  (2)  не  діє.  Вочевидь,  що  передавач  повинен
працювати  синхронно  з  приймачем  та  мати  аналогічні  генератори  стохастичних
перетворень. 

Висновок. Метод захисту інформації  від випадкових завад та несанкціонованого
доступу на основі стохастичних перетворень дозволяє мінімізувати час обробки кодових
блоків  за  рахунок  об’єднання  процесів  кодування  та  шифрування  інформації.
Застосування  додаткового  поточного  шифру  дозволяє  збільшити  криптостійкість
шифрограм. 
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МЕТОД СИНТЕЗУ ШУМОПОДІБНИХ ТАЙМЕРНИХ СИГНАЛІВ НА ОСНОВІ
ПРЯМОГО РОЗШИРЕННЯ СПЕКТРА

Анотація. В  умовах  радіоелектронного  протиборства  актуальним  є  пошук
методів  передавання,  що  забезпечують  підвищення  прихованості  та  завадостійкості
передавання систем радіозв'язку від засобів радіотехнічної розвідки і несанкціонованого
доступу.  В  роботі  запропоновано  синтез  шумоподібних  таймерних  сигнальних
конструкцій на основі прямого розширення спектра псевдовипадковими послідовностями.
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В  умовах  радіоелектронного  конфлікту  до  конфіденційної  системи  радіозв'язку
(КСР) пред'являються певні вимоги по забезпеченню заданої завадозахищеності [1], яка
характеризує  здатність  системи  виконувати  свої  завдання  із  заданою  якістю  в  умовах
радіоелектронного придушення і несанкціонованого доступу. Радіотехнічна розвідка [2]
противника включає три основні завдання: виявлення факту роботи КСР; ідентифікація
структури  і  параметрів  сигналів-переносників;  розкриття  смислового  змісту
перехопленого  повідомлення.  Показниками  завадозахищеності  є  прихованість  і
завадостійкість. Завадостійкість характеризує здатність КСР забезпечувати задану якість
передавання  інформації  в  умовах  дії  випадкових  радіозавад,  у  тому  числі  навмисних.
Функціонування  КСР  в  умовах  дії  навмисних  завад  забезпечується  за  рахунок
інформаційної, структурної та енергетичної прихованості. 

В  роботі  пропонується  збільшення  енергетичної  та  структурної  прихованості
передавання  за  рахунок  розширення  спектра  непозиційних  таймерних  сигнальних
конструкцій (ТСК). Проте, слід відзначити що відомі методи розширення спектра створені
для позиційних сигналів. В роботі [3] доведено, що застосування ТСК дозволяє вирішити
завдання підвищення структурної прихованості, проте методи розширення непозиційних
сигналів  розкрито  недостатньо  [4,  5].  Тому,  темою  роботи  є  синтез  шумоподібних
сигнальних конструкцій на основі прямого розширення спектра таймерних сигналів.

Розглянемо синтез  шумоподібних  ТСК методом прямого розширення  спектра  із
застосуванням ортогональних псевдовипадкових послідовностей (ПВП). Аналіз побудови
ТСК  [3]  і  шумоподібних  сигналів  (ШПС)  [4,5]  на  базі  ортогональних  ПВП  дозволяє
виділити  наступні  особливості  по  їх  формуванню.  У  системі  радіозв’язку  з  розрядно-
цифровим кодом (РЦК) сигнал 0t  передається послідовністю чипів тривалістю 0ч tt  , за
рахунок  чого досягається  розширення  спектра  передавального  сигналу.  На відміну  від
РЦК базовим елементом для формування ТСК є елемент ∆, який в s раз менше тривалості
елементарної посилки 0t , але при цьому більше чt . 

Процес  розширення  спектра  ТСК  виконаємо  на  інтервалі  4
0

Т t  при  2s  .

Позначимо через ( )x t
k  двійковий сигнал, спектр якого призначено для розширення. Після

перемежування й завадостійкого кодування сигнал  ( )пкx t
k  перетворюється у таймерний

сигнал ( )тскx t
k . Сигнал ( )тскx t

k  множиться на послідовність ( )s t
k . Отриманий сигнал

)()()( тск tstxtb kkk  . (1)
надходить на фазовий модулятор, на виході якого утворюється сигнал

)2cos()()();( 0
тск tftstxbts kkkk  . (2)

На  рис.  1  показано  процес  прямого  розширення  спектра  таймерного  сигналу
)(тск txk  ПВП )(tsk .

Рис. 1. Розширення спектра таймерного сигналу )(тск txk  послідовністю )(tsk
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В  результаті  розповсюдження  по  каналу  зв'язку  сигнал  зазнає  послаблення,
затримку й фазовий зсув. Припустимо, що їх значення на прийомній стороні відомі, а у
приймача  забезпечена  ідеальна  частотна,  фазова  й  тактова  синхронізація.  На  вході
приймача одержуємо сигнал

)2cos()()();( 0
тск tftstxbts kkkk  . (3)

Для усунення розширення спектра сигнал  );( kk bts  множиться на формовану в

приймачі  копію сигнатури  )(tsk ,  синхронізовану із прийнятим сигналом. У результаті
сигнал являє собою носійне коливання  )2cos( 0tf  з  бінарною фазовою маніпуляцією

)(тск txk

)2cos()()2cos()()()();( 0
тск

0
тск2 tftxtftxtstsbts kkkkkk   , (4)

де 1)(2 tsk  з урахуванням бінарності 1)( tsk . 
На  рис.  2  показано  процес  стиску  спектра  шумоподібного  таймерного  сигналу

)(тск txk .

Рис. 2. Процес стиску спектра шумоподібного сигналу )(тск txk

Висновок. Запропонований  метод  синтезу  шумоподібного  таймерного  сигналу  з
фазовою модуляцією враховує особливості побудови непозиційних сигналів та дозволяє
підвищити структурну прихованість сигнальних конструкцій. Застосування ТСК підвищує
швидкість  передавання  за  рахунок  компенсації  надлишковості  завадостійкого  коду.
Отриманий  виграш  по  кодовій  швидкості  передавання  можна  використовувати  для
підвищення  достовірності  передавання  інформації  в  індивідуальних  каналах  системи
радіозв'язку багатокористувацького доступу.
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Кравцов М.І., Бєлик М.О., Кочетков О.В.
ОНАЗ ім. О.С. Попова

ЩОДО ЗАХИСТУ ПД В АСПЕКТІ ПРОБЛЕМАТИКИ КІБЕРЗЛОЧИНСТВА

Анотація.  Досліджується  проблематика  кіберзлочинства  на  державному  та
корпоративному сегментах. Наведено класифікацію кіберзлочинів з позиції конвенції Ради
Європи,  розглянуто  вимоги  GDPR.  В  рамках  протидії  витокам ПД запропоновано  до
використання Data Leak Prevention (DLP-системи).   

В  даний  час  соціум  знаходиться  на  "цифровому"  етапі  свого  розвитку.  На  тлі
соціальних  мереж,  месенджерів,  мультимедійних  тематичних  майданчиків  і  т.д.
персональне життя громадян стає все більш відкритим. Зміни також стосуються і бізнес-
процесів компаній. Якщо раніше для отримання доступу до конфіденційної інформації або
персональних даних було необхідно фізично дістатися до картотек і сейфів підприємства,
то тепер злочинці можуть отримувати доступ до даних через "віртуальний" світ з будь-
якої точки земної кулі.

Сьогодні кількість злочинів,  скоєних в кіберпросторі,  зростає пропорційно числу
користувачів  комп'ютерних  мереж.  Кіберзлочинність  стає  найбільш  глобальною
небезпекою для всього світу. Розмір збитку, що заподіюється кіберзлочинами, за останні
роки багато разів зріс. Щорічні втрати світової економіки від економічних злочинів, що
здійснюються в кіберпросторі, складають близько 500 млрд. доларів США.

Термін  «кіберзлочинність»  охоплює  будь-який  злочин,  що  може  відбуватися  за
допомогою комп’ютерної системи або мережі, в рамках комп’ютерної системи або мережі
чи проти комп’ютерної системи або мережі.

У класифікації конвенції Ради Європи існує чотири типи комп'ютерних злочинів,
спрямованих  проти  конфіденційності,  цілісності  та  доступності  комп'ютерних  даних  і
систем:

 незаконний доступ;
 незаконний;
 втручання в дані;
 втручання в систему.
На рис. 1 представлена класифікація кіберзлочинів по ряду базових ознак.
Що  стосується  захисту  персональних  даних  користувачів  в  кіберпросторі  на

глобальному  рівні,  то,  наприклад,  користувачі  Євросоюзу  знаходяться  під  захистом
GDPR. GDPR (загальний регламент щодо захисту даних),  затверджений Європейською
Комісією  в  2016  році,  покликаний  замінити  існуючу  директиву  95/46  /  EC,  яка  була
правовою фундаментом захисту інформації в ЄС з 1995 року. Дія GDPR поширюється не
тільки на підприємства, які працюють в рамках Європейського Союзу, але також і на всі
компанії, які володіють або обробляють дані його громадян, надають їм товари, сервіс або
відстежують активність і інтереси користувачів. Такі регламенти, як GDPR, не несуть в
собі необхідність змінювати локальні законодавства і повинні бути впроваджені в повній
мірі  навіть  за  рамками  ЄС.  Сам  регламент  -  це  спроба  посилити,  збалансувати  і
вдосконалити правову базу захисту інформації Європейського Союзу, а також розширити
свободи і розуміння кожної людини про персональні права на конфіденційність.
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На  локальному  рівні,  наприклад,  в  корпоративному  кіберпросторі,  захист
персональних даних не менш важливий. Тут ефективні механізми захисту базуються на
застосуванні організаційних, правових, програмних, апаратних методів і засобів.

В  цілому,  захист  ПД  співробітників  повиннй  бути  невід'ємною  частиною
комплексної системи безпеки підприємства.

КЛАСИФІКАЦІЯ КІБЕРЗЛОЧИНІВ (КЗ) 
ЗА БАЗОВИМИ ОЗНАКАМИ

За способом використання За наявності насильства За способом впливу

Комп'ютер є 
об'єктом 

правопорушення

Комп'ютер 
використовується 
як накопичувач

Насильницькі і 
інші потенційно 

небезпечні
Ненасильницькі Фізичні 

зловживання
Операційні 

зловживання

Комп'ютер 
використовується як 

засіб, що сприяє 
вчиненню КЗ

Ø Кібертерор
Ø Загроза фізичної 

розправи
Ø Кіберпереслідування
Ø Дитяча порнографія

Ø Протиправне 
порушення володіння 
в кіберпросторі
Ø Кіберкрадіжка
Ø Кібершахрайство
Ø Руйнування
Ø інші КЗ

Програмні 
зловживання

Електронні 
зловживання

Рисунок 1 – Класифікація кіберзлочинів по ряду базових ознак

Ефективним способом захисту ПД підприємства як від зовнішніх, так і внутрішніх
загроз може стати застосування систем протидії  витокам. Data Leak Prevention (DLP) –
технології запобігання витоків конфіденційної інформації з інформаційної системи зовні,
а  також  технічні  пристрої  (програмні  або  програмно-апаратні)  для  такого  запобігання
витоків.  Системи  будуються  на  аналізі  потоків  даних,  що  перетинають  периметр
захищеної  інформаційної  системи.   Серед  основних  функцій  DLP-систем:  контроль
каналів  зв'язку,  контроль  запису  на  зовнішні  носії,  захист  при  друці,  блокування  при
спробах пересилання / копіюванні ПД, інформування про інциденти. В DLP - системах
зазвичай  використовуються  три  методи  ідентифікації:  імовірнісний,  детерміністський  і
комбінований.

При впровадженні на підприємстві DLP-систем спостерігається значне зниження
імовірності  реалізації  загроз  ненавмисних  дій  персоналу  в  результаті  необережних
дій/недбалості, а також помилок при обробці інформації. Також спостерігається зниження
імовірності  реалізації  загроз,  пов’язаних  з  модифікацією,  знищенням  та  нелегальним
обробленням інформації. 

Протидія кіберзлочинам та їх розслідування вимагає високого рівня теоретичних та
практичних знань фахівців. Але, мабуть, найбільш важливим є прийняття відповідальності
за організацію безпеки ПД. Це можливо за умов, коли бізнес буде розглядати побудову
безпеки не як витрати, а як інвестиції в перспективи, безперервність процесів, репутацію,
повагу до життя клієнтів і власних співробітників.
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Куліш К.В.,

Самойленков О.Є.,
Безкровний Я.Ю.

Харківський національний університет радіоелектроніки,
 кафедра інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського

ПІДВИЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ КАНАЛІВ СИСТЕМИ
ТРОПОСФЕРНОГО ЗВ'ЯЗКУ НА ОСНОВІ ПРОГРАМНО-КОНФІГУРОВАНОГО

РАДІО (SDR – SOFTWARE DEFINED RADIO)

Інформаційна безпека є ключовим питанням у військових системах безпроводового
зв'язку і в системах зв'язку спеціального призначення. Дана ситуація характерна для всіх
систем  зв'язку,  але  разом  з  тим,  розробка  систем  безпроводового  зв'язку  військового
призначення висуває особливі вимоги до вразливості систем, оскільки безпека переданої
інформації  в  радіосередовищі  значно  легше  піддається  впливу,  ніж  в  провідному
середовищі.

Ключове місце при вирішенні  задач в тактичній ланці  управління збройних сил
займають  технології  безпроводового  доступу  до  розподілених  інформаційних  ресурсів
завдяки  таким  перевагам,  як  мобільність,  простота  і  оперативність  доступу  до  даних.
Після появи відповідних стандартів виробники почали створювати засоби безпроводового
зв'язку  для  комерційних  і  військових  споживачів.  Особливо  широке  застосування  у
військовому середовищі знаходить тропосферний радіозв'язок.

Найбільшу популярність  в  військових ланках управління  знаходять  тропосферні
системи зв`язку, оскільки мають певні переваги і властивості:

- підвищена  розвідзахищеність  і  захищеність  від  прицільних  завад  завдяки
значній просторовій вибірковості випромінювання (ширина головної пелюстки діаграми
спрямованості антени складає 2-30);

- можливість побудови прямих захищених ліній зв'язку на відстанях до 150 ... 200
км між основними командними пунктами (КП) оперативно-тактичних ланок, включаючи
КП бригад і окремих батальйонів;

- якість радіоліній тропосферного зв’язку не залежить від характеру бойових дій,
погоди,  геомагнітної  активності,  висотних  ядерних  вибухів,  інших  дестабілізуючих
чинників, які впливають на інші види зв’язку.

Разом  з  тим,  реалізовані  протоколи  захисту  інформації  в  ТСЗ  на  даний  час  не
відповідають сучасним вимогам до інформаційної безпеки в чинній сигнально-завадовій
обстановці  на  полі  бою.  Все  більше  функцій  сучасних  радіосистем  реалізуються  з
використанням  тільки  програмного  забезпечення.  Розвивається  і  радіоустаткування,
функціональність якого може змінюватися програмно.

У зв'язку з тим, що комерційний ринок радіозасобів громадянського спектру частот
активно  зазіхає  на  спектр  частот,  виділений  для  військового  призначення,  війська
стикаються з новими викликами, такими як забезпечення інформаційної безпеки зв'язку
для своїх операцій,  тим самим створюючи нові завдання для розробників апаратного і
програмного  забезпечення.  Раніше  управління  доступом,  ефективністю  і  безпекою
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спектра  безпроводового  зв'язку  зводилося  переважно  до  впровадження  обладнання  і
терміналів зв'язку, виконаних повністю на апаратному забезпеченні. Щоб бути готовими
до  сучасних  засобів  війни,  системи  військового  зв'язку  на  полі  бою  повинні  бути
функціональними, сумісними, адаптованими і швидкодійними. 

У  1970-х  на  заміну  традиційним  методам  управління  радіоспектром  прийшла
технологія  програмно-конфігурованого  радіо  SDR (Software-defined  Radio).  Програмно-
конфігуроване  радіо  –  це  пристрій  безпроводового  зв'язку,  в  якому  функціональність
приймача  і  передавача  змінюється  або  модифікується  за  допомогою  програмного
забезпечення, без будь-яких фізичних змін в апаратній частині.

Структура  SDR ліквідує  потребу у  використанні  застарої  схемотехнічної  бази  у
вигляді резисторів і конденсаторів, тому що алгоритми фільтрації побудовані на сучасних
мікроелектронних  платформах,  розроблених  саме  під  програмне  забезпечення,  яке
використовується  для  аналізу  і  вибору  відповідних  частот.  Разом  з  тим,  таке
налаштування все ще вимагає досить гнучку апаратну платформу і сучасні  розробники
інфокомунікаційного обладнання спрямовані на забезпечення цих характеристик.

Технологія  SDR  заснована  на  застосуванні  цифрової  обробки  сигналів  за
допомогою DSP-процесорів або FPGA-матриць. Пристрій SDR розміщується на одному
кристалі,  має  дуже  малий  розмір,  але  при  цьому  значні  функціональні  можливості.
Програмним чином налаштовується робоча частота,  швидкість, смуга пропускання, тип
модуляції,  кількість  несучих.  Для зміни  параметрів  схеми,  не  потрібно  переробляти  її
апаратну частину, досить лише завантажити нові параметри по безпроводовому каналу, з
носія  або  іншим  способом.  Основні  переваги  технології  SDR  включають:
багатосмуговість,  багатоканальність,  здатність  одночасної  роботи  в  різних  стандартах,
можливість  передавати  дані  з  різною  швидкістю,  можливість  легко  змінювати  смугу
пропускання  за  рахунок  її  визначення  цифровими  фільтрами,  можливість  компенсації
спотворень. Технологія SDR замінює багато інших пристроїв,  забезпечуючи гнучкість і
при цьому зберігаючи швидкість передачі і зручність роботи.

Тому впровадження інженерних рішень щодо використання технології програмно-
конфігурованого  радіо  SDR  (Software  Defined  Radio)  в  системі  тропосферного  зв'язку
спрямовані  на  забезпечення  розвідзахищеності,  захисту  від  завад;  конвергенції  з
сучасними  мультисервісними  територіально-розподіленими  інфокомунікаційними
системи  з  гарантованою  якістю  обслуговування.  За  результатами  аналізу  розглянутих
SDR-платформ,  у  рамках  проблеми  впровадження  в  систему  тропосферного  зв’язку,
вигідно відрізняється платформа LimeSDR, що заснована на радіочіпі Lime Microsystems
LMS7002M,  який  містить: слабко  шумлячий  підсилуювач,  змішувачі  приймача  і
передавача,  фільтри  приймача  і  передавача,  схему  управління  підсиленням  приймача,
схему  контролю  потужності  передавача,  АЦП-ЦАП.  За  допомогою  застосування
платформи LimeSDR стає можливим реалізація наступних рішень:

 прийом і передача сигналів різних стандартів безпроводового зв'язку: GSM,
UMTS, LTE, Wi-Fi, WiMax, ZigBee, Bluetooth, Tetra, LoRa;

 прийом цифрового телемовлення стандартів DVB;
 відстеження положення повітряних суден через ADS-B;
 відстеження положення морських суден через AIS;
 прослуховування переговорів різних диспетчерських служб: авіа,  швидкої,

поліції, пожежних і рятувальників;
 прослуховування радіо;
 декодування  навігаційних  повідомлень  систем:  GPS,  Glonass,  BeiDou,

Galileo;
  прийом сигналів різних супутників, наприклад, отримання метеознимків;
  спектральний аналіз;
  різні види радарів (пасивний, активний, РСА);
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 дослідження протоколів передачі даних безпроводових пристроїв;
 пеленгація джерел радіовипромінювань;
 вивчення радіозв'язку використовуючи GNURadio, Matlab і LabView.

Платформа є повністю відкритою: доступний проект схеми пристрою і друкованої
плати, вихідний код програм ПЛІС, мікроконтролерів і клієнта для ПК.
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АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ЗАГРОЗ WEB-РЕСУРСІВ ТА ВИБІР ОПТИМАЛЬНИХ
МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ 

Анотація. В роботі розглянуті основні види хакерських атак і вразливостей web-
сайтів, проаналізовано існуючі засоби аналізу web-сайтів на наявність шкідливого коду.
Був  проведений  аналіз  сканерів  безпеки  веб-ресурсів  від  розглянутих  найбільш
розповсюджених вразливостей.

В  даний  час  інформаційно-ділова  активність  людства  зміщується  в  область
кібернетичного простору. Разом з тим набуває обертів розвиток електронного шахрайства,
«кібертероризму» та недобросовісної  конкуренції  [1].  Пошукові  системи видають сотні
пропозицій по усуненню веб-сайту конкуренту або допомоги у рекламному шахрайстві.
На разі функціонують величезні сітки з ботів (уражених ПК та веб-серверів), готові до
скоєння DDOS атаки. 

Успішність веб-сайту сьогодні  дуже сильно залежить від пошукових систем,  від
різноманітних  спам  та  антивірусних  баз,  тому  навіть  тимчасове  ураження  веб-сайту
шкідливим кодом погрожує серйозними збитками для його власника.

Уміння  знаходити  вразливості  на  веб-ресурсах  раніше,  аніж  їх  знайдуть  та
використають  в  своїх  цілях  зловмисники,  є  одним  з  головних  аспектів,  який  зможе
забезпечити  інформаційну  безпеку  веб-ресурсу  в  мережі  Інтернет.  Існує  дуже  велика
кількість вразливостей, які, в свою чергу, поділяються на інші різновиди та підкатегорії.
Аналіз,  статистика  та  проведення  досліджень  серед  найбільш  розповсюджених
вразливостей допоможе більш детально розглянути основні серед них. А знання про ці
види вразливостей допоможуть дізнатися про існуючі атаки на веб-ресурси, а це, в свою
чергу,  посприяє  грамотному  вибору  найбільш  оптимальних  та  функціональних
програмних  засобів  захисту  веб-ресурсу  від  дій  зловмисників.  Основним  правилом
забезпечення  повної  безпеки  веб-ресурсу  є  проведення  комплексного  аудиту  безпеки,
який покаже повну картину існуючих вразливостей, які необхідно своєчасно виявити та
знешкодити,  адже,  якщо зловмисник  знайде  хоч  одну  вразливість  на  веб-сайті,  то  він
зможе повністю або частково отримати необхідну йому інформацію та використати її в
своїх цілях.

Існує чимало методів злому сайтів. Так, до основних методів злому можна віднести
вразливості CMS системи і сервера, підбір паролів або розсилку троянських програм для
отримання збережених паролів від FTP та адміністративних панелей. Навіть, якщо web-
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сайт надійно захищений - його можуть зламати через більш вразливих сусідів на хостингу
при невірно виставлених правах [2].

В результаті  дослідження розглянуті  найбільш поширені  види хакерських атак і
вразливості web-сайтів. Так, до них відносяться PHP-ін'єкція, SQL-ін'єкція, міжсайтовий
скриптинг XSS, DDos - атака, підбір паролів, атаки за допомогою експлойтів і т.д. На рис.
1 детально представлені типові способи атак, які можуть застосовуватися зловмисниками.

Враховуючи статистику вразливостей сучасних web-сайтів був проведений аналіз
сканерів  безпеки  веб-ресурсів  від  наданих  раніше  найбільш  розповсюджених
вразливостей.  Незважаючи  на  висок  інтерес  до  галузі  захисту  інформації,  мережевих
сканерів безпеки не так вже й багато [3]. 

Головний  критерій  якості  роботи  сканера  безпеки  –  це,  звичайно,  кількість
виявлених  ним вразливостей.  Але не  та  кількість,  як  заявлена  виробником ,  а  та,  яку
реально  сканер  може  знайти.  Наприклад,  важливим  є  вміння  ідентифікувати  сервіси,
встановлені  на  нестандартних  портах,  оскільки  в  іншому  випадку  відомі  сканеру
вразливості не будуть реально виявлені.

ТИПОВІ СПОСОБИ АТАК

Автентификація 
(Authentication)

Авторизация 
(Authorization)

Атаки на клиентов 
(Client-side Attacks)

Підбір (Brute Force)

Недостатня автентифікація
(Insufficient Authentication)

Небезпечне відновлення 
паролів (Weak Password 

Recovery Validation)

Передбачуване значення 
ідентифікатора сесії

(Credential/Session Prediction)

Недостатня авторизація 
(Insufficient Authorization)

Відсутність таймаута сесії 
(Insufficient Session Expiration).

Фіксація сесиії
(Session Fixation)

Міжсайтового виконання 
сценаріїв

 (Cross-Site Scripting, XSS)

Підміна вмісту
(Content Spoofing)

Розщеплення HTTP-запиту 
(HTTP Response Splitting)

Рисунок 1 – Типові способи атак на web-сайти

Другий критерій – це кількість помилкових спрацьовувань. Безсумнівно, завжди
краще  перестрахуватися,  але  коли  кількість  помилкових  спрацьовувань  висока,  то
фахівець з безпеки або системний адміністратор починає витрачати величезну кількість
часу, щоб все це перевірити і відсіяти непотрібне.

Третій критерій – це зручність користування сканером. Хоча їм і можна знехтувати
на  тлі  попередніх  характеристик,  в  кінцевому  рахунку,  зручність  також  забезпечує
економію  часу  і  зусиль,  мінімізацію  можливих  помилок.  Був  проведений  аналіз  та
дослідження основних та найбільш відомих сканерів безпеки, таких як: XSpider, Retina,
NetRecon,  Nessus,  LanGuard  та  Internet  Scanner.  Основні  характеристики  розглянутих
сканерів безпеки наведені в табл.1.

Таблиця 1 – Основна характеристика досліджуваних сканерів безпеки
Сканер Виробник Посилання

Internet Scanner 7.0 Internet Security Systems http://www.iss.net
LanGuard 3.2 GFI http://www.gfi.com
Nessus 2.0.6 Renaud Deraison http://www.nessus.org
NetRecon 3.6 Symantec http://www.symantec.com
Retina 4.9.97 eEye Digital Security http://www.eeye.com
XSpider 7.0 Positive Technologies http://www.ptsecurity.ru
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За  допомогою  сканерів  були  перевірені  сервери  з  наступними  операційними
системами: 

1. RedHat Linux 7.2 (Enigma) 2.4.18 SMP. 
2. Sun Solaris 7 (SPARC). 
3. Windows XP Professional. 
4. Windows 2000 Server. 
5. Windows 2000 Server. 
6. Windows 2000 Professional. 
Якість  пошуку  вразливостей  оцінюється  в  балах  за  наступною  схемою,  яка

наведена в табл.2.
За кожне помилкове спрацьовування з суми балів віднімається 50 % від бонусу за

правильне  визначення,  оскільки  помилкове  спрацьовування  не  так  критично,  але
уповільнює роботу з усунення вразливостей.

Таблиця 2 – Якість пошуку вразливостей. Оцінка в балах
Вразливість Знайдена Знайдена помилково

критична +3 -1,5
середня +2 -1

доступна інформація +1 -0,5

 
Сумарні показники з результатами сканування наведені в табл.3.

Таблиця 3 – Сумарні показники сканування
Показники сканування IS LanGuard Nessus NetRecon Retina XSpider
Сума позитивних балів 74 39 111 39 89 133

З урахуванням «штрафа»
за помилкові спрацьовування

67 37,5 95 32,5 81,5 131,5

Результати порівняння за функціональними можливостями наведені в табл.4.

Таблиця 4 – Порівняння за функціональними можливостями сканерів безпеки
Функція IS LanGuard Nessus NetRecon Retina XSpider

Оновлення + + + + + +
Планувальник + - - - - +

Профілі + - + - + +
Призупинення

сканування
+ - - + + +

Різні види звітів + + + - + +
Клієнт-сервер + - + - - -

З  наведених  вище  даних  видно,  що  всі  сканери,  крім  LanGuard  і  NetRecon,
приблизно однакові по зручності і мають більшість корисних функцій.

Перше місце займає XSpider 7. Не сильно від нього відстає Nessus. Найбільший
його мінус – це величезна кількість помилкових спрацьовувань. Має помітне відставання
Internet  Scanner  останньої  версії.  Так  само  має  сильне  відставання  NetRecon,  який
зрівнявся з LanGuard.  Приємне враження залишила Retina,  що обігнала Internet Scanner
(IS).  Враховуючи  її  високу  швидкість  сканування,  можна  однозначно  говорити  про  її
переваги над IS.

Якщо говорити  про  швидкість  роботи  продуктів,  то  самий повільний –  Internet
Scanner. Далі йдуть XSpider і Nessus. У трійку лідерів по швидкості входять LanGuard,
Retina і NetRecon. Швидкість роботи для сканерів безпеки є одним з останніх критеріїв,
яку  слід  враховувати.  Першим  і  найголовнішим  була  і  залишається  якість  пошуку
вразливостей.
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ПОРІВНЯННЯ СИСТЕМ ВИЯВЛЕННЯ ТА ПРОТИДІЇ ВТОРГНЕННЯМ З
ВІДКРИТИМ ВИХІДНИМ КОДОМ: SNORT ТА SURICATA

Анотація. В  роботі  розглянуто  методи  забезпечення  інформаційної  безпеки  в
телекомунікаційній мережі за допомогою систем виявлення та протидії вторгнень Snort,
Suricata.  Проведено порівняльний аналіз механізмів виявлення вторгнень досліджуваних
систем  та  наведено  їх  недоліки  та  переваги.  Згідно  проведеного  аналізу  надаються
рекомендації  щодо  використання  систем  виявлення  вторгнень  на  основі  їх
функціональних можливостей та фізичних параметрів.

Сьогодні  можливість  виявляти  вторгнення  є  необхідною  складовою  для
інфраструктури  захисту  інформації.  Вже  не  постає  питання  про  необхідність  систем
виявлення вторгнень для підвищення рівня захисту, однак постає питання вибору такої
системи  для  конкретної  організації.  А  висока  вартість  подібних  продуктів  змушує
аналізувати  необхідні  функціональні  можливості  системи,  які  будуть  ефективні  у
застосуванні  на  підприємстві.  Проте  існують  і  безкоштовні  системи,  які  можна  легко
завантажити  з  мережі,  налаштувати  згідно  з  вимогами  й  використовувати.  Перевагою
відкритих систем є  можливість переглянути код програми та бути впевненим, що він не
містить прогалин в реалізації чи шкідливих фрагментів коду, які можуть бути шляхом для
обходу системи під час атаки.

Snort  є  вільною  і  відкритою  мережною  системою  виявлення  та  протидії
вторгненням, створеною Мартіном Роше в 1998 році. Надалі розвивалася і підтримувалася
заснованою ним компанією Sourcefire (поглинена Cisco у 2013 році) [1]. 

Відкрита  мережна  система  виявлення  вторгнень  Snort  (NIDS)  має  можливість
виконувати аналіз трафіку в реальному часі та реєстрацію пакетів в мережах Інтернет –
протоколу (IP).  Snort  здійснює аналіз  протоколів,  пошук контенту та відповідності.  Ці
основні  функції  мають  багато  цілей,  включаючи  перевірку  якості  обслуговування,  що
спрацьовує при застосування зміни пріоритету обробки великого за обсягом трафіку, коли
використовуються залежні від затримки програми [2].

Snort  використовує мову, засновану на правилах, які поєднують в собі  переваги
сигнатур, протоколів і методів перевірки на основі аномалій. Snort використовує гнучку
мову, засновану на правилах, для опису трафіку, який  потрібно збирати або передавати.
Завдання Snort полягає в прослуховуванні мережевого трафіку TCP/IP і пошуку сигнатур в
потоці  даних,  які  можуть  вказувати  на  загрозу  безпеці  мережі  і  комп'ютерних  систем
організації.  Правила  налаштовані  на  виконання  дій.  Ці дії варіюються  від  пасивних
відповідей  (просто  реєструвати  їх  або  відправляти  електронною поштою)  до  активних
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відповідей  (робити  щось,  щоб  зупинити  шкідливу  діяльність).  Організації  можуть
скористатися перевагами застосування нових або існуючих наборів правил, що надаються
спільнотою Snort, а також написання та зміни своїх власних правил відповідно до вимог
мережі. Складні правила можуть бути написані для ідентифікації  практично будь-якого
типу трафіку, що проходить по мережі, і виконання певних дій. Правила Snort постійно
переглядаються,  змінюються  і  удосконалюються  з  метою виявлення  загроз  безпеки  за
підтримки спільноти Snort.

Можна сказати, що Snort, як двигун IDS, дає багато переваг.
Масштабованість: Snort може бути успішно розгорнуто в будь-якому мережевому

середовищі.
Гнучкість і зручність використання: Snort може працювати на різних операційних

системах, включаючи Linux, Windows і Mac OS X.
Прямий ефір і режим реального часу: Snort може передавати інформацію про події

мережевого трафіку в режимі реального часу.
Гнучкість  в  розгортанні:  існують тисячі  способів  розгортання  Snort  і  безліч  баз

даних, систем журналізації і інструментів, за допомогою яких він може працювати.
Швидкість  виявлення  загроз  безпеки  і  реагування  на  них:  використовуваний  в

поєднанні з брандмауером та іншими рівнями інфраструктури безпеки Snort допомагає
організаціям  виявляти  і  реагувати  на  системних  зломщиків,  черв'яків,  уразливі  місця,
загрози безпеці і зловмисників, які прагнуть знищити мережу і комп'ютерні системи.

Модульний механізм виявлення:  датчики Snort модульні і  можуть контролювати
кілька машин з одного фізичного і логічного розташування. 

Suricata  є  системою  виявлення  вторгнень  з  відкритим  вихідним  кодом  і  є
результатом  більш  ніж  чотирьох  років  розробок  під  керівництвом  Фонду  Відкритої
Інформаційної Безпеки (OISF) і ряду розробників,  організованих для створення движка
IDS з  відкритим вихідним  кодом наступного  покоління.  Метою OISF є  впровадження
нових  ідей  безпеки  і  технологічних  інновацій  в  індустрію  виявлення  вторгнень.  За
фінансової  підтримки  Міністерства  національної  безпеки  США  була  створена
багатопотокова альтернатива Snort для захисту мереж від сучасних вторгнень в систему
безпеки.  Багатопотокова  архітектура  Suricata  унікальна  тим,  що  може  підтримувати
високопродуктивні  багатоядерні  і  багатопроцесорні  системи  [3].  Основні  переваги
багатопотокової конструкції полягають в тому, що вона забезпечує підвищену швидкість і
ефективність  аналізу  мережевого  трафіку,  а  також  може  допомогти  розділити  робоче
навантаження IDS/IPS в залежності від того, де знаходяться потреби обробки. На додаток
до апаратного прискорення (з апаратними обмеженнями і обмеженнями мережевих карт),
движок  побудований  таким  чином,  щоб  використовувати  збільшену  обчислювальну
потужність, пропоновану новітніми наборами багатоядерних чіпів CPU.

Suricata, в  цілому, була  розроблена  для  простоти  реалізації,  супроводжувана
покроковою підготовкою  документації  та  керівництва  користувача.  Двигун  також
написаний на C і призначений для масштабування. Хоча Suricata все ще є новим і менш
поширеним  продуктом  в  порівнянні  з  Snort,  технологія  набирає  обертів  серед  всіх
підприємств  і  користувачів  ІТ.   Підвищена  продуктивність,  вбудована  підтримка
протоколу IPv6, виявлення статистичних аномалій в різних моделях, GPU – прискорення,
репутація  IP,  порогові  значення  балів,  дуже  висока  швидкість  передачі  даних  і
масштабованість є одними з основних переваг Suricata.

Багатопотокова  архітектура  дозволяє  ядру  використовувати  переваги
багатоядерних і багатопроцесорних архітектур сучасних систем.

Підтримує репутацію IP: включивши репутацію і сигнатури в свій движок, Suricata
може позначати трафік з відомих поганих джерел.

Автоматизоване  виявлення  протоколу:  препроцесор  автоматично  визначає
протокол, який використовується в мережевому потоці, і застосовує відповідні правила,
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незалежно  від  цифрового  порту.   Автоматичне  виявлення  протоколів  також  запобігає
помилкам користувачів і помилкам, які є найбільш поширеними.

Suricata також має механізм ID / PS, заснований на правилах, який використовує
набори  правил,  розроблених  зовнішніми  розробниками,  для  моніторингу  мережевого
трафіку  і  оповіщення  системного  адміністратора  про  виникнення  підозрілих  подій.
Використовує  механізм  "сніффер"  для  аналізу  вхідного  і  вихідного  трафіку  мережевої
системи.  Однак, можливості  багатопотокового  аналізатора  дозволяють  швидко
відповідати більшій кількості правил трафіка і використовувати більше обчислювальної
потужності в процесі забезпечення безпеки.

Розроблена для сумісності з існуючими компонентами мережевої безпеки, Suricata
має функцію виведення Unified2 бібліотеку для прийому викликів з інших додатків. Крім
того, Suricata також призначена для роботи з наборами правил Snort. Механізм вбудовує
HTTP нормалізатор  і  парсер,  який  забезпечує  дуже просунуту  обробку  HTTP потоків,
дозволяючи обробляти трафік на 7 – му рівні моделі OSI.

Висновки. Snort  залишався  двигуном  систем  виявлення  вторгнень  на  протязі
багатьох років, маючи велику базу правил, які постійно оновлюються, тим самим даючи
можливість ефективно справлятися з різними типами атак. Хоч в порівнянні з Snort, часу з
моменту створення Suricata минуло й не так багато, але вона вже встигла зарекомендувати
себе  як  сучасна  альтернатива  Snort,  особливо  з  її  багатопоточністю  й  можливістю
підтримки всіх правил Snort. 

Вибір систем виявлення та протидії вторгненням повинен ґрунтуватись на вимогах,
що висуваються до системи захисту інформації  в кожному конкретному випадку. Саме
тому для побудови ефективного  бар’єру захисту  необхідно  враховувати функціональні
можливості  систем  виявлення  та  протидії  вторгненням,  зважаючи  на  особливості
реалізації та функціонування інформаційної системи, яка підлягає захисту. На основі чого
одним з важливих критеріїв при виборі системи стають фізичні параметри ПК, на який
буде проводитися установка. На сьогодні обидва двигуни зарекомендували себе з кращого
боку і користуються широкою популярністю.
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Ніконов О.І. 
ОНАЗ ім. О.С. Попова

АНАЛІЗ ПРОАКТИВНИХ СИСТЕМ ЗАХИСТУ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ

Анотація. У роботі  проведено аналіз можливих загроз при побудові комплексної
системи захисту інформації корпоративних мереж.  Розглядаються існуючі алгоритми
проактивного  захисту комп’ютерних  мереж.  Проведений  їх  аналіз,  показана
ефективність проти основних видів атак.  

Проактивна безпека інформаційної системи – це безпека, заснована на механізмах,
що  враховують  її  функціональність,  архітектурно-технологічні  особливості  й
характеристики  зовнішнього  стосовно  системи  середовища  на  всіх  етапах  життєвого
циклу, що передують експлуатації системи за призначенням [1].

Забезпечення проактивної безпеки – один з основних напрямків розв'язку завдання
створення  безпечних  інформаційних  технологій.  Саме  трактування  безпеки
інформаційних  систем  при  цьому  відрізняється  від  традиційного,  коли  інформаційна
безпека  є  вторинною  стосовно  інформаційного  нападу,  тобто  являє  собою реакцію  на
останній (так звана реактивна безпека).

 Питання ефективності при розв'язку питань забезпечення інформаційної безпеки
комп’ютерних  систем  (КС)  є  дуже  важливими,  а  при  розв'язку  проблеми  проактивної
безпеки взагалі принциповими. Якщо на проактивну безпеку затрачаються ресурси, що
порівняно з  ресурсами (або навіть більшими),  затрачуваними на саму КС, то має сенс
«просто» створити дублюючу КС ( а то й КС із трикратним гарячим резервуванням) і
забезпечувати  стійкість  функціонування  КС,  «просто»  виходячи  з  мажоритарного
принципу.

Слід  зазначити,  що  стан  проактивної  і  реактивної  безпеки  кожного  об'єкта
визначається  його потребами в захисті  від потенційних погроз.  Такі  потреби різні  для
різних  об'єктів:  від  операційних  систем  або  традиційних  баз  даних  до  складних,
багатофункціональних,  територіально  розподілених  структур,  керуючих  цілими
секторами національного господарського комплексу.

Загрози  можуть  проявлятися  у  вигляді  порушення  стійкості  функціонування
магістральних складових національної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури,
несанкціонованого доступу до обороняємої законом інформації  економічно й соціально
значимих структур з боку злочинних, у тому числі терористичних організацій. 

Рисунок 1 – Класифікація антропогенних джерел загроз  інформації по відношенню до
об’єкта захисту
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Об'єктами  реалізації  таких  загроз  можуть  виступати  інформаційні  системи
енергетичної,  транспортної  й  деяких  інших національно  значимих інфраструктур.  Дані
загрози  можуть  проявлятися  також  у  вигляді  одержання  протиправного  доступу  до
відомостей, що становлять державну таємницю або до іншої конфіденційної інформації,
розкриття якої може завдати шкоди інтересам держави.

Діяльність  по  захисту  програмного  забезпечення  (ПЗ)  сучасних  комп'ютерних
систем природно розглядати в рамках нормативно затверджених або загальноприйнятих у
науково-технічному  співтоваристві  концепцій,  пов'язаних  із  організацією  безпеки
інформаційних  технологій [2].  Особливий інтерес  у  цьому плані  представляють  якісно
нові  концепції, такі як Концепція живучості комп'ютерних систем, Концепція довірених
комп'ютерних систем, Концепція створення комп'ютерних систем високого рівня довіри,
Методологія  динамічного  захисту  комп'ютерних  систем.  По  цілях  і  загрозам  останні
концепції по суті та технологічно конверговані. Тобто спостерігається певна технологічна
схожість у будові та функціях відносно різних по походженню концепцій. У табл.1 можна
простежити таку конвергенцію.

Таблиця 1 – Огляд концепцій проактивної безпеки

Концепції

Концепція

живучості
комп'ютерних

систем

Концепція

довірених
комп'ютерних

систем

Концепція

створення
комп'ютерних

систем високого
рівня довіри

Методологія

динамічного
захисту

комп'ютерних
систем

Методологія

проактивної
безпеки

комп'ютерних
систем

Мета

Забезпечення
здатності  системи

виконувати  в часі
свої функції

Гарантоване
забезпечення

виконання
системою

необхідних
функцій

Забезпечення
розуміння  й

передбачуваногї
поведінки

системи

Забезпечення
реалізації

випереджальної
стратегії

захисту

Забезпечення
функціонуванн

я  системи  без
прояву  різних

негативних
наслідків

Загрози

Зароза  здійснення
таких  атак,  як

вторгнення,  Dos,
Ddos-атаки,

загрози
внутрішніх  збоїв

програмно-
апаратного

забезпечення  й
збоїв,

індуктованих
зовнішніми

подіями
(надзвичайні події,

катастрофи)

Загрози  атак
хакерів  і

інсайдерів,
зовнішні

впливи,
програмні

помилки  й
помилки

операторів

Внутрішні  й
зовнішні загрози

з  боку
природних

джерел  і
«спокушеного  й

добре-
фінансованого

супротивника»

Загрози
нелегітимного

доступу

Руйнуючий
програмний

засіб,
незаконне

дослідження,
копіювання,

використання
й  поширення

ПЗ

На ринку антивірусного програмного забезпечення домінуюче положення займали
продукти,  що використовують для пошуку шкідливого  коду сигнатурні  бази.  Вибір  на
користь сигнатур, як відправної точки і основоположної ідеї, був цілком виправданий -
бази сигнатур були невеликими за обсягом, а швидкість появи і розповсюдження нових
вірусів  дозволяла  розробникам  вчасно  аналізувати  зразки,  що  надходять  і  ефективно
реагувати на виникаючі загрози.
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За даними незалежного дослідження, проведеного фахівцями компанії McAfee за
сприяння більше ніж 50 компаній-розробників і громадських організацій, на сьогоднішній
день в антивірусні лабораторії щодня надходить більше 50000 зразків шкідливого коду,
загальним обсягом понад 10 гігабайт. Це значно знижує швидкість аналізу та збільшує час
реакції на загрози та обсяг сигнатурних баз. 

Слабким  місцем  проактивних  систем  якраз  і  є  набір  поведінкових  правил,
закладених в програму антивірусними експертами, адже вони отримані шляхом аналізу
поведінки  вже  відомих  вірусів.  Таким  чином,  проактивні  технології  безсилі  проти
шкідливих кодів, що використовують принципово нові методи проникнення й зараження,
що з'явилися після моменту створення правил.

Проактивний підхід дозволяє захиститися від тих чи інших нових, ще не занесених
до сигнатурної  бази шкідливих кодів,  і  знизити ризики успішної реалізації  загроз.  Але
використання  виключно  проактивних  технологій  сама  по  собі  не  може  забезпечити
стовідсотковий  рівень  захисту.  Максимального  рівня  виявлення  загроз  можна  досягти
тільки комбінуючи проактивний і сигнатурний підхід. 
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ПРОТОКОЛ ВЗАЄМНОЇ АВТЕНТИФІКАЦІЇ НА ОСНОВІ АСИМЕТРИЧНОГО
АЛГОРИТМУ ШИФРУВАННЯ RSA

Анотація. В роботі запропонована реалізація протоколу взаємної автентифікації
на  основі  асиметричного  алгоритму  шифрування  RSA. Виконана перевірка  моделі  та
стійкість до атак запропонованого протоколу.

Автентифікація – це процедура перевірки автентичності суб’єкта, котрий входить в
систему та пред’являє свій ідентифікатор. Протоколи автентифікації «запит - відповідь» з
використанням асиметричних криптосистем можна розділити на дві групи: протоколи з
використанням  електронного  цифрового  підпису  та  протоколи  з  використанням
криптосистем  з  відкритим  ключем  [1].  В  роботі  запропонований  протокол  взаємної
автентифікації на основі асиметричного алгоритму шифрування RSA.

Криптосистема  RSA  [2,  3]  одна  з  широко  використовуваних  криптосистем  з
відкритим ключем. Криптограма обчислюється за правилом C  Mе(mod n), де n – добуток
двох  великих  простих  чисел  p і  q,  e –  ключ  зашифровування  (відкритий  ключ),  М –
повідомлення.  Розшифрування  виконується  за  правилом  M  Cd (mod n),  де  d –  ключ
розшифрування  (секретний  ключ),  C –  шифртекст  (криптограма).  Ключова  пара  (e,  d)
пов’язана між собою рівнянням ed  1 (mod φ(n)), де φ(n) – функція Ейлера φ (n) = (p – 1)
(q – 1).  Пара  чисел  (n, e)  робиться  відкритим  ключем,  числа  d, p,  q  –  секретними.
Реалізація  протоколу  взаємної  автентифікації  на  основі  асиметричного  алгоритму
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шифрування RSA представлений на рис. 1,  де  ea, eb – відкрити ключі;  da, db –  секретні
ключі;  IDa, IDb –  ідентифікатори; rа,  rb –  випадкові  числа  абонентів  А та  В.  Деталі
реалізації  протоколу  представлені  на  рис.  1  у  вигляді  трьох  кроків.  Взаємна
автентифікація абонентів  А та  В виконується  після  кожного  кроку  перевірки  рівності
отриманих значень. 

Рисунок 1 - Протокол взаємної автентифікації на основі алгоритму RSA
Однак  для  правильної  роботи  протоколу  обов’язково  використовувати

ідентифікатори сторін. В іншому випадку можлива атака «людина по середині» (man in the
middle –  MITM) [4],  приклад реалізації  атаки  MITM представлено на рис. 2.  Крім того
можлива атака при використанні загального модуля, якщо значення (rа, IDa) = (rа, rb, IDb)
будуть однакові (сервер – абонент В повинен виключити виконання даного рівняння).

В  роботі  наведено  математичне  обґрунтування,  приклад  розрахунку.  Перевірка
протоколу на стійкість до атак виконана за допомогою програмного продукту AVISPA [5],
перевірка моделі протоколу виконана за допомогою Protocol Simulation пакета  SPAN [5]
(рис. 3, 4), які показують, що запропонований протокол взаємної автентифікації на основі
алгоритму RSA працює коректно та технічно реалізуємо.

Рисунок 2 - Приклад реалізації атаки MITM на протокол взаємної автентифікації 
(ідентифікатори сторін А та В відсутні)

Рисунок 3 - Моделювання протоколу взаємної автентифікації на основі алгоритму RSA 
за допомогою Protocol Simulation пакета SPAN
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Рисунок 4. Моделювання атаки порушника на протокол взаємної автентифікації
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КРИПТОГРАФІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ТРАНСПОРТУВАННЯ КЛЮЧА З ЯВНОЮ
АВТЕНТИФІКАЦІЄЮ

Анотація.  В  роботі  запропонована  реалізація  криптографічного  протоколу
транспортування  ключа з  явною  автентифікацією. Виконана перевірка  моделі  на
стійкість до атак запропонованого протоколу.

В роботі запропонована реалізація криптографічного протоколу транспортування
ключа  з  явною  автентифікацію  (рис. 1). Явна  автентифікація  ключа  (explicit key
authentication)  –  властивість  протоколу,  яка  виконується,  коли  мають  місце  (неявна)
автентифікація  ключа і  підтвердження  ключа одночасно.  В цьому випадку  відомо,  що
ідентифікована сторона протоколу реально володіє ключем [1]. Параметрами схеми є: p і
q – великі прості числа, які відомі учасникам інформаційного процесу (абоненти А та В);
ka і kb – секретні ключі абонентів А, В; Ya і Yb  відкрити ключі абонентів А, В; r – випадкове
значення  (r   Zp);   К –  секретний  ключ,  якій  передається  абонентом   В  абоненту А.
Абонент А повинен підтвердити одержання ключа, а абонент В виконати перевірку. Деталі
реалізації протоколу представлені на рис. 1 у вигляді трьох кроків. 
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Рисунок 1 - Протокол транспортування ключа з автентифікацію

В  роботі  наведено  математичне  обґрунтування,  приклад  розрахунку.  Перевірка
протоколу на стійкість до атак виконана за допомогою програмного продукту AVISPA [2],
перевірка моделі протоколу виконана за допомогою Protocol Simulation пакета  SPAN [2]
(рис. 2, 3),  які  показують,  що  запропонований  протокол  працює  коректно  та  технічно
реалізуємо. Крім  того,  в  запропонованому  протоколі  реалізована  властивість
підтвердження ключа (key confirmation) за допомогою якої  абонент  В переконується, що
абонент А дійсно володіє секретним ключем К, отриманим в протоколі.

Рисунок 2 - Моделювання протоколу за допомогою Protocol Simulation пакета SPAN

Рисунок 3 - Моделювання атаки порушника на протокол
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АНАЛІЗ БЕЗПЕКИ САЙТУ НА БАЗІ CMS WORDPRESS

Анотація. У статті розглядаються переваги та недоліки  CMS, основні методи
атак, а також рекомендації щодо захисту системи

CMS  –  це  система  управління  даними,  набір  спеціального  коду  для  створення,
редагування  і  управління  інформацією  сайту.  На  професійному  жаргоні  CMS  також
називають «двигун».

Раніше  більшість  сайтів  були  статичними  та  вимагали  внесення  правок  до  їх
контенту  вручну,  то  зараз  динаміка  розвитку  проектів  вимагає  готовності  швидко
реагувати на зміни і впроваджувати їх з максимальною оперативністю. При цьому не всі
користувачі хочуть або можуть собі дозволити звертатися до розробників, особливо якщо
сайт вимагає постійної роботи над ним.

У  свою  чергу,  CMS  дозволяють  користувачам,  які  не  володіють  навичками
розробки сайтів і знаннями мов програмування, самостійно працювати над створенням і
зміною сайту.

На  сьогоднішній  день  WordPress  серед  систем  управління  контентом
найпопулярніший.  Його  частка  становить  60,4%  від  загального  числа  сайтів,  які
використовують CMS-движки.  З них,  згідно зі  статистикою,  67,3% сайтів  базується  на
останній  версії  даного  програмного  забезпечення.  Тим  часом  за  дванадцять  років
існування  веб-двигуна  в  ньому  було  виявлено  242  вразливості  різного  роду  (без
урахування  вразливостей,  знайдених  в  сторонніх  плагінах  і  темах).  А  статистика
сторонніх  додатків  виглядає  ще  сумніше.  Так,  компанія  Revisium провела  аналіз  2350
русифікованих  шаблонів  для  WordPress,  взятих  з  різних  джерел.  В  результаті  вони
з'ясували, що більше половини (54%) виявилися зараженими веб-Шелл, бекдор, blackhat
seo («спам») посиланнями, а також містили скрипти з критичними уразливими.

Переваги CMS:
– просто і зручно у використанні;
– доступний широкий функціонал за рахунок доповнень, тем, розширень;
– сайт можна створити за короткий проміжок часу;
– наявність документації.

Недоліки:
– не підходять для нетипових завдань;
– популярні CMS вразливі;
– необхідно слідкувати за оновленням CMS і сумісністю версій доповнень;
– високий рівень споживання ресурсів, особливо при використанні плагінів.

Існують 2 основних способи злому CMS WordPress.
1. Брутфорс сторінки wp-login.
Метод  вважається  одним  з  найстаріших  і  полягає  в  банальному  переборі

авторизаційних даних аккаунту. Для виконання даного типу атак не потрібна додаткова
інформація,  тільки  знання  посилання  до  адмін-панелі.  Мінус  даного  методу  полягає  в
необхідності  затратити  багато  часу  на  перебір  всіх  можливих  варіантів,  також  даний
метод  стає  абсолютно  неефективним  в  разі,  якщо  у  "жертви"  встановлений  будь-який
захист проти Брутфорсу (обмежена кількість разів на авторизацію, встановлена Capch-а)
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2. Спроба отримати доступ до системних файлів сайту.
Метод більш складний і вимагає достатнього знання програмування, а також часу

на підготовку до атаки. Основними етапами підготовки: індексування сайту з відкритими
системними файлами, визначення версії  системи,  визначення настановних компонентів,
визначення імені користувача.

Основні методи захисту та їх опис зображено на рис. 1

Рисунок 1 – Основні методи захисту CMS WordPress
Висновок: розглянуті базові переваги і недоліки системи. Зокрема розглянули 2 

основні методи атак на такий тип CMS. Отримано рекомендації щодо захисту сайту на 
базі CMS.

Список літератури
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Рябов В.В., Онацький О.В.,
ОНАЗ ім. О.С. Попова,

Жарова О.В.,
ОНПУ

МОДИФІКАЦІЯ СХЕМИ РОЗДІЛЕННЯ СЕКРЕТУ ПЕДЕРСЕНА 
НА ЕЛІПТИЧНИХ КРИВИХ

Анотація. В  роботі  запропонована  модифікація  схеми  розділення  секрету
Педерсена, яка перевіряється на основі математичного апарата еліптичних кривих.
Дана модифікація дозволить значно зменшити розмір параметрів схеми й збільшити
криптографічну стійкість.

Для  захисту  секретної  інформації  від  втрати  і  компрометації  необхідно
підвищити надійність зберігання секретної інформації.  Одним з методів підвищення
надійності  зберігання секретної  інформації  є  використання схем розділення секрету
(secret sharing scheme) [1].  У криптографії під схемою  розділення секрету розуміють
будь-який метод розподілу секрету серед групи абонентів (учасників), кожному з яких
дістається  частка  секрету. Найбільш  відомими  схемами  розділення  секрету  є:
Міньотта, Асмута-Блума, Блеклі, Шаміра, Карніна-Гріна-Хеллмана [2]. 

Перевіряєме розділення секрету (verifiable secret sharing)  –  схеми  розділення
секрету, що дозволяють кожному учаснику перевірити сумісність своєї частки секрету
[1].  Для цього крім частки секрету кожному учаснику передається  деяка  додаткова
інформація,  що  дозволяє  перевірити  видану  частку  секрету.  Дані  схеми
застосовуються в разі, коли дилер не є довіреною стороною і може підмінити одну з
переданих  частку  секрету. Найбільш  відомими  схемами  є:  Фельдмана,  Бенало,
Педерсена [3, 4],  які  засновані  на  використанні  мультиплікативних  полів.  Схеми
Фельдмана та  Педерсена засновані на схемі розділення секрету Шаміра [5].

В роботі  запропонована модифікація  схеми розділення секрету Педерсена на
еліптичних  кривих.  Параметрами  схеми  є:  n –  число  часток  секрету;  Ер(a, b)  –
еліптична  крива  (ЕК),  відома  учасникам  інформаційного  процесу; G = (х, у) –
попередньо погоджена й опублікована точка цієї кривої; #Ер(a, b) – порядок групи
ЕК; q – випадкове значення (q   Zp); a0G = РM – секрет.

Випадковим образом дилер вибирає коефіцієнти:  a1, a2, a3, … , an–1   Zp,
b0, b1, b2, b3, … , bn–1   Zp  та складає два полінома:  

F(x) = РM + xa1G + x2a2G + … + xm–1am–1G;
Q(x) = b0G + xb1G + x2b2G + … + xm–1bm–1G.

Фаза розділення секрету. Обчислюються частки секрету F(i):
F(1) = РM + a1G + a2G + … + am–1G;

F(2) = РM + 2a1G + 22a2G + … + 2m–1am–1G;
…

F(n) = РM + na1G + n2a2G + … + nm–1am–1G.

Обчислюються значення поліному Q(i):
Q(1) = b0G + b1G + b2G + … + bm–1G;

Q(2) = b0G + 2b1G + 22b2G + … + 2m–1bm–1G;
…

Q(n) = b0G + nb1G + n2b2G + … + nm–1bm–1G.

Абонентам роздаються частки секрету {F(i), i} та значення поліному {Q(i), i}.
Дилер  обчислює  перевірочні  значення  ri = ai G + bi G = (ai + bi)G та  розміщає  у
відкритому доступі значення Ri = qri.
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Перевірка дилера. 
Абонент виконує перевірку  R0 + xiR1 + x2

iR2 + … + xn–1
iRn–1 = q[(F(i) + Q(i)].

Фаза відновлення секрету. 
Маючи F(i) різних часток,  т абонентів можуть відновити многочлен і всі його

коефіцієнти, включаючи секрет М. Кожна частка є точкою многочлена F(x), який має
ступінь  m–1.  Тому,  володіючи  m точками  цього  многочлена,  абоненти  можуть
відновити  коефіцієнти  многочлена,  вирішивши  систему  лінійних  порівнянь  щодо
невідомих  коефіцієнтів  РM, a1, a2, … , am–1  або  скориставшись  інтерполяційним
многочленом Лагранжа: 
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де F(0) = РM . Всі операції виконуються за модулем p.
Запропонована  схема  розділення  секрету,  що  перевіряється,  заснована  на

використанні групового закону складання елементів адитивної абельової групи на ЕК,
суттєво  перевершує  з  криптографічної  стійкості  аналогічну  схему  Педерсена,
засновану на використанні мультиплікативних полів. Крім того, складність виконання
перетворення  в  абельовій  групі  на  ЕК  оцінюється  величиною  О(log2p),  а  в
мультиплікативній групі поля –  О(log3p). Перевага використання ЕК очевидно. Крім
того, користувачі можуть перевірити коректність секрету і тим самим не допустити
обман з боку дилера та інших учасників.

У  роботі  наведено  приклад  розрахунку  і  математичне  обґрунтування,  які
показують,  що  запропонована  схема  розділення  секрету  на  ЕК працює  коректно,
технічно реалізуєма і дозволяє забезпечити надійність зберігання секретної інформації.
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Стайкуца С.В.,
Гиль А.Г.,

Сапожников А.П.
ОНАС им. А.С. Попова

ОПТИМАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ В
АСПЕКТЕ ПРОБЛЕМАТИКИ УГРОЗ И РИСКОВ

Аннотация. Рассматриваются причины выбора оптимальных параметров систем
видеонаблюдения, начиная с этапа проектирования. Показаны базовые параметры СОТ –
класс  защищенности,  разрешающая  способность,  глубина  архива,  тип  кодека  и  т.д.
Рассмотрены  интеллектуальные  возможности  камер,  типы  аналитики,  классы
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детекторов.  Представлена  классификация  угроз  и  рисков  современных  систем
видеонаблюдения.

Системы видеонаблюдения,  как один из элементов технических средств охраны,
широко используются для повышения уровня безопасности объектов разного назначения.
Видеонаблюдение – это самый популярный вид систем безопасности, который нашел свое
применение как на локальных объектах с несколькими камерами, так и при построении
СЗИ стратегических объектов, когда количество камер может исчисляться сотнями.

 Понимание  оптимальных  параметров  систем  видеонаблюдения  -  залог  их
эффективной работы и поддержания длительного "жизненного цикла"  систем.  Сегодня
при  построении  систем  видеонаблюдения  используется  ряд  технологий,  каждая  из
которых оптимальна при определенных условиях.

Как  известно,  жизненный  цикл  системы  видеонаблюдения  начинается  с
проектирования, которое базируется на техническом задании. Акцентируем внимание на
том,  что  именно  при  составлении  ТЗ  на  проектирование  заказчик  совместно  с
потенциальным  исполнителем  может  заложить  “оптимальность”  параметров  СОТ  –
циклов  ее  развития,  применимости  в  ряде  условий,  масштабируемости,  модернизации,
обслуживания  и  т.д.  Это,  в  свою  очередь,  позволяет  выбрать  наиболее  эффективную
технологию и заложить ”запас прочности” в систему видеонаблюдения.

Современные  системы  видеонаблюдения  характеризуются  рядом  ключевых
параметров,  которые  можно  классифицировать  как  основные  (базовые)  и
дополнительные.  Базовые параметры систем видеонаблюдения представлены на рис. 1.

Рассмотрим некоторые из базовых параметров СОТ. Класс защищенности и форм-
фактор камеры напрямую влияют на условия ее применимости – внутреннее или внешнее
применение.  Так,  оборудование  для  внешнего  применения  должно  иметь  класс
защищенности  не  менее  IP67,  что  предусматривает  достаточно  жесткие  условия
эксплуатации. Разрешающая способность камеры (Мп) – это качество получаемого нами
изображения,  что  важно  учитывать  согласно  требований  к  системе  видеонаблюдения.
Мониторинг,  обнаружение  или  идентификация  –  каждая  из  задач  требует  своего
количества  мегапикселей.  В  свою  очередь,  количество  камер,  их  разрешающая
способность,  тип  кодека  напрямую  влияют  на  параметр  ”глубина  видеоархива”,  т.е.
количество  места  на  винчестерах,  необходимое  для  хранения  записей.  Другие  группы
параметров важны при проведении монтажных работ.

Пользователь 21-го века при использовании системы видеонаблюдения все больше
требований  предоставляет  к  ее  ”интеллектуальным”  способностям.  Интеллектуальные
функции современных систем видеонаблюдения основаны на аналитической обработке
потоков  видеоизображений  и  работе  с  детекторами.  Обработка  видеопотока  может
проводиться физически на видеокамерах, специализированных устройствах, видеосервере
или ”облаке”.  

Для  конечного  пользователя  удобство  работы  с  интеллектуальными  системами
видеонаблюдения  заключается  в  возможности  использовать  те  или  иные  детекторы.
Детекторы позволяют включать запись по движению в поле зрения камеры или только в
выбранной  области,  учитывать  пересечение  линий,  понимать  направление  движения,
различать номера транспортных средств, обнаруживать в кадре огонь/дым и т.д. 

В целом, в структуру детекторов видеоаналитики, встроенных в камеры, входят:
1. Ситуационная  видеоаналитика  (задержки  в  зоне,  сопровождения  объекта,

формирования очереди / толпы, подсчет людей, подсчет авто)
2. Сервисная  видеоаналитика  (изменение  сцены,  расфокусировка,  управление

цветом / светом, антитуман)
3. Специальная  аналитика  (детектирование  лиц,  детектирование  номеров

транспортных средств, тепловые карты и т.п.);
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4. Охранная  аналитика  (детектирование  движения,  типизация  объектов,
пересечение линии, вход в зону, направление движения, оставленные предметы).

Учитывая  тот  факт,  что  сегодня  видеонаблюдение  часто  становится  элементом
СКС или частью комплексной системы безопасности, доступно, управляемо с мобильных
устройств  –  вопросы  информационной  безопасности  достаточно  актуальны  в  аспекте
современных угроз и рисков.

 К базовым факторам риска относятся:
 простое включение камер видеонаблюдения (режим Plug and Play) в домашние и

корпоративные сети;
 отсутствие  культуры  информационной  безопасности  у  большинства

пользователей;
 невысокий  уровень  квалификации  (в  среднем)  сотрудников  проектно-

монтажных компаний;
 проблемы  на  этапе  сервисного  обслуживания  систем  видеонаблюдения  на

полной длине “жизненного цикла”;
 отсутствие  нормативно-правовой  базы  и  документации  в  направлении

безопасности систем видеонаблюдения
Базовые  критерии  оценки  уровня  защищенности  систем  видеонаблюдения

представлены в табл.1 

Базовые критерии оценки уровня защищенности 
систем видеонаблюдения

Компонентный состав

Принцип построения 
системы видеонаблюдения

Способ записи видеоархива

Бренд (вендор) 
оборудования

Технология СОТ

Обслуживание систем 
видеонаблюдения

Уровень квалификации 
проектных компаний

Уровень квалификации 
персонала заказчика

Наличие СБ в структуре 
компании

Глубина жизненного цикла

Коммуникационная среда

Уровень квалификации 
монтажных компаний

Рисунок 1 – Базовые критерии оценки уровня защищенности систем видеонаблюдения

Классификация  угроз  и  рисков  систем видеонаблюдения  обширна  и  показывает
глубины  подходы  к  проблематике.  Так,  Ivideon в  проблематике  выделяет:  отсутствие
автоматических  обновлений,  слабые  пароли,  отсутствие  шифрования,  переадресацию
(проброс)  портов.  Поисковик  Shodan  показывает  порядка  50 000  уязвимых  устройств,
которые портами открыты для внешнего мира. Также уязвимости можно рассматривать с
позиции производства и использования. Достаточно объективным является рассмотрение
угроз в связке “класс угрозы – тип угрозы”. Так, при такой классификации выделяется 5
классов:  угрозы  инфраструктуры,  оборудования,  программного  обеспечения,  сетевые
угрозы и человеческий фактор  (действия  персонала или 3-х  лиц).  При этом тип угроз
детально  расписан  в  рамках  класса  угрозы.  Например,  класс  ”угрозы  оборудования”
включает  в  себя:  преднамеренное  физическое  повреждение,  погодные  условия,
повреждение  видеоархива,  неисправность  оборудования,  зависимость  от  бренда.  Такой
подход позволяет получить расширенное видение проблематики безопасности, понимать
причины и,  как  следствие,  формировать  эффективные  “профили  безопасности”  систем
видеонаблюдения.
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ЗАГРОЗИ ТА РИЗИКИ ТЕХНОЛОГІЇ «ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ»

Анотація. Розглядаються основні принципи IoT. Представлено базові загрози та
ризики технології  “Інтернет речей” з позиції міжнародної організації  OWASP. Виділено
основні  ділянки  технології  IoT  та  показано  розподіл  загроз  по  сегментам.  Детально
розглянуто загрози, які безпосередньо стосуються кінцевого абонентського пристрою. 

Світ навколо нас змінюється. За прогнозами до 2020 року сукупні щорічні темпи
зростання  світового  ринку  «Інтернету  речей»  будуть  знаходитися  на  рівні  16,9%.  За
кількістю буде існувати більш 25-50 млрд. підключених до мережі пристроїв. У кожної
людини буде мінімум 5 пристроїв, підключених до мережі, більше половини всіх нових
бізнес-процесів і систем будуть включати в себе елементи «Інтернету речей».

Інтернет  речей  -  це  глобальна  мережа  комп'ютерів,  датчиків  (сенсорів)  і
виконавчих пристроїв, що зв'язуються між собою з використанням Internet - протоколу IP.
З технологічної точки зору Інтернет речей – це концепція, що об'єднує сенсорні мережі,
ідентифікаційні  технології,  додатки  для  обробки  даних  від  сенсорів  та  мобільної
електроніки. У найзагальнішому вигляді з інфокомунікаційної точки зору Інтернет речей
можна записати у вигляді такої символічної формули:

IoT = Сенсори (датчики) + Дані + Мережі + Послуги.

Інтернет  речей  ґрунтується  на  трьох  базових  принципах.  По-перше,  повсюдно
поширену  комунікаційну  інфраструктуру: по-друге,  глобальну  ідентифікацію  кожного
об'єкта; і,  по-третє,  можливість  кожного  об'єкта  відправляти  і  отримувати  дані  за
допомогою персональної мережі або мережі Інтернет, до якої він підключений.
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З  одного  боку,  це  дає  безмежні  можливості  використання,  з  іншого  -  створює
проблему несанкціонованого доступу до конфіденційної інформації третім особам.  Далі
наслідки можуть бути непередбачувані - повний доступ до розумного будинку, внаслідок
чого  повний  доступ  до  особистого  простору  і  персональних  даних  (пограбування,
фальсифікація,  помилкові  спрацьовування),  контроль  над  пристроями,  які  відстежують
стан здоров'я (фальсифікація даних, зміна, спрямоване порушення роботи) тощо.

В середньому  між часом підключення  пристрою IoT до  мережі  і  часом першої
атаки проходить близько 5 хвилин. Причому більша частина атак на «розумні» пристрої
відбувається автоматизовано. Така статистика потребує окремої уваги до питань безпеки.

Міжнародна  некомерційна  організація  OWASP  (Open  Web  Application  Security
Project),  аналізуючи проблематику безпеки IoT, виділяє в своєму звіті  «OWASP Top 10
IoT» 10 основних загроз  і  ризиків.  На рис. 1  представлено  основні  ділянки технології
“Інтернет речей”, кожна з яких відзначена своїм номером. У табл. 1 навпроти кожного
номера виділені актуальні для цієї ділянки загрози.

Розглянемо  детальніше  загрози,  які  безпосередньо  стосуються  кінцевого
абонентського пристрою (ділянка №4 в табл. 1). Джерел проблеми з недостатнім рівнем
аутентифікації  і  авторизації  кілька.  До  них  можна  віднести:  недостатню  складність
пароля,  використання  стандартних  комбінацій  логін/пароль,  незахищеність  облікових
даних при передачі, небезпечний механізм відновлення пароля та відсутність управління
доступом на основі ролей. 

Веб та мобільні 
інтерфейси Хмара Мережа та 

передача Розумні пристрої

1 2 3 4

Рисунок  1 - Основні ділянки технології IoT

Таблиця 1 - Основні загрози технології IoT
№

ділянки
Вразливість IoT-пристроїв

1 Ненадійні веб-інтерфейси
1 Ненадійний мобільний інтерфейс
2 Ненадійний хмарний інтерфейс
3 Ненадійні мережеві сервіси
3 Відсутність транспортного шифрування
4 Недостатня аутентифікація і авторизація
4 Питання конфіденційності
4 Недостатня конфігурованість безпеки
4 Ненадійне ПЗ / прошивка
4 Недостатня фізична безпека

У  випадках,  коли  збирається  забагато  даних,  або  у  користувачів  відсутня
можливість  відмовитися  від  збору  певних  даних,  це  може  привести  до  проблем  при
забезпеченні конфіденційності. 

Загроза  під  назвою  ”недостатня  конфігурованість  безпеки”  –  це  сукупність
проблем, до яких відносяться:

 відсутність можливості поміняти налаштування безпеки;
 відсутність розділених моделей прав і ролей;
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 відсутність параметрів безпеки паролів;
 відсутність моніторингу та ведення log-файлів.
Варто  також визначити  недостатню фізичну  безпеку  пристроїв.  Так,  наприклад,

легко отримати  доступ  до носія  інформації  (часто це  SD-карта).  До того ж,  більшість
пристроїв мають USB-порт або інші конфігурації портів, що дає можливість під’єднатися
до пристрою. 

Проблематика безпеки  IoT також криється в тому, що на даний момент відсутня
системність в стандартизації. У світі існує понад 25 груп, які займаються стандартизацією.
Рішення  проблематики  безпеки  лежить  в  сфері  взаємодії  органів  стандартизації  між
собою.
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ПОРІВНЯННЯ ТАЙМЕРНОГО ТА ПОЗИЦІЙНОГО КОДУВАННЯ

Для  забезпечення  завадостійкості  передачі  реальними  каналами  зв'язку

використовуються коригуючі коди, в яких на основі інформаційної послідовності  ,  ,

….,  формується послідовність перевірочних елементів , , …., . В залежності від

вибору  алгоритму  декодування,  завдяки  перевірочним  символам   декодер  може

визначати та виправляти окремі види помилок.

Перевірочні символи можуть бути сформовані як:

 – коефіцієнт, який визначає алфавіт каналу.

Число перевірочних символів у коригуючому коді залежить від кодової відстані 

синтезуємого коду та числа інформаційних елементів вихідного коду.

Кількість коригуючих елементів r визначається обмеженням Варшамова-Гільберта.

В табл. 1  приведені конкретні значення r для заданих величин m при , 

, , ( ), r=F(m,d).
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Таблиця 1 - Число перевірочних символів r = F(m,d)
m/d 5 8 12 16 24 32 40 48 56 60
3 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7
5 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17
7 14 16 17 19 21 22 23 24 25 25
11 23 26 29 31 34 36 38 39 41 41

З табл. 1 слідує:

– в  залежності  від  числа  інформаційних  елементів  при  

значення r=m;
– з  ростом  m та d кодова  швидкість  збільшується  (наприклад:  

);

–
,  та  відповідно  кодова  швидкість  

.

Наявність  елементарної  посилки  при  позиційному  кодуванні,  яка  визначається
полосою ∆F елементу Найквіста, обмежує інформаційну ємність кодового слова (КС), яка

визначається  як  ,  а  для  одного елемента  ,  і  не  тільки

ефективність коду, а й мінімальну кодову відстань між кодограмою простого коду, що

робить  неможливим  при  заданій  елементності  коду    реалізувати  більше

сигнальних конструкцій ніж .

Для  формування  більшої  кількості  на  інтервалі   сигнальних  конструкцій  для

збільшення  інформаційної  ємності  було  запропоновано  ввести  два  обмежуючих
параметру.

Перший  параметр  обмежує  мінімальну  енергетичну  довжину  між  дозволеними
сигнальними  конструкціями,  які  визначаються  енергію  елемента  (∆).  На  відмінну  від
позиційного  кодування,  при  якому  мінімальна  енергетична  довжина  визначається
енергією найквістовго елемента, в запропонованих сигнальних конструкціях мінімальна

довжина  між  ними  в  декілька  раз  менше  елемента  Найквіста  ціле

число.  Саме ведення цього елементу  дозволяє при обмеженій  довжині  кодового слова
збільшувати число реалізацій. 

Другий  параметр  –  мінімальна  довжина  між  суміжними  значущими  моментами
модуляції реалізованого кодового слова (має нижнє обмеження, дорівнює найквістовому
елементу)

де  – ціле число.

Перший доданок виразу відповідає мінімальному інтервалу найквістовго елементу

( ),  що  забезпечує  відсутність  міжсимвольних  перешкод,  а  доданок   вказує

наскільки   більше  найквістового  елемента,  що  формує  відміну  кодових  слів.  При
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вказаних  обмеженнях  кількість  реалізованих  таймерних  сигнальних  конструкцій
визначається:

де i – число інформаційних відрізків сигналу на інтервалі кодового слова довжиною  –

найквістових елементів. Наприклад, для t = 8 та s = 7 при синтезі сигнальної конструкції з
3-х інформаційних відрізків(i = 3)

що в 33 рази більше ніж число кодових слів при позиційному кодуванні та алфавіті каналу
a = 2.

З  метою  оцінки  ефективності  таймерного  кодування  порівняємо  результати
передачі  інформації   по  каналам  міської  телефонної  сітки  (МТС)  м.  Одеси  для  двох
методів кодування  в таблиці;

– розрядно-цифрове кодування (РЦК) з реєстрацією всередині посилання;
– використання таймерних сигнальних конструкцій (ТСК).

Вплив довжини конструкції на якість передачі
РЦК ТСК s=7 i=3

n n
20 100000 700 17 100000 11,50
40 100000 1500 33 100000 1620
10 100000 720 9 100000 104

Порівняння результатів передачі сигнальних конструкцій при використанні ТСК та
РЦК з урахуванням їх довжини показуює, що, не зважаючи на те, що енергетична відстань

при  ТСК  визначається  зоною  в  сім  разів  менше  відносно  РЦК( ),  вірогідність

помилкового прийому КС розрізняється незначно, а в тих випадках, коли  (ТСК)

(РЦК), вірогідність помилкового прийому при ТСК може бути менше в порівнянні з РЦК.

Кожна  з  таймерних  сигнальних  конструкцій  містить   біт  інформації  

В якості  прикладу,  на  рисунку 1  показана  залежність  тривалості  m найвістових

елементів для різного числа реалізацій ( ).
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Рисунок 1 - Залежність тривалості m найвістових елементів для різного числа

реалізацій ( )

З рис. 1 слідує, що зі збільшенням s задане  можна синтезувати на меншому m

інтервалі .  Наприклад,  при  передачі  одного байту,   при  s=7 необхідно 

.  При необхідності реалізувати одночасну передачу інформації двох байтів на

інтервалі  одного  байту  необхідно  забезпечити  число  станів  не  менш  

 сигнальних конструкцій, які можна реалізувати при i=5, s=7.

Таблиця 3 - Число реалізацій таймерних сигнальних конструкцій.
i,
m
s

i=2 i=3 i=5
m=4 m=5 m=7 m=8 m=10 m=4 m=5 m=7 m=8 m=10 m=6 m=7 m=8 m=10

2 15 28 66 91 153 10 35 165 286 680 21 126 462 3003

5 66 136 351 496 861 56 286 1771 3276 9436 252 3003 15504 142506

7 120 253 666 946 1653 120 680 4495 8436 22100 792 11628 65780 658008

Таблиця 4 - Інформаційна ємність одного найквістового елемента.
i,
m
s

i=2 i=3 i=5
m=
4

m=
5

m=
7

m=
8

m=1
0

m=
4

m=
5

m=
7

m=
8

m=1
0

m=6 m=7 m=8 m=10

2 0,97 0,96 0,86 0,81 0,73 0,83 1,03 1,05 1,02 0,94 0,73 1 1,11 1,16
5 1,51 1,42 1,21 1,12 0,97 1,45 1,63 1,54 1,46 1,32 1,32 1,18 1,74 1,71
7 1,72 1,6 1,34 1,24 1,07 1,72 1,88 1,73 1,63 1,44 1,63 1,93 2 1,93

Шаповал М. М.
Харківський національний університет радіоелектроніки

maryna.shapoval@nure.ua

АНАЛІЗ РІВНЯ БЕЗПЕКИ МЕРЕЖІ ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМИ ОЦІНОК
МЕТРИК ВРАЗЛИВОСТЕЙ

Анотація.  В  роботі  розглянуто  метрики  забезпечення  інформаційної  безпеки  в
інфокомунікаційних мережах за допомогою системи оцінки вразливостей. Аналіз даних
метрик  покладено  в  основу  подальшого  експериментального  дослідження  рівня
вразливості  мережі  із  визначенням  критичних  мережних  вузлів  та  маршрутів
розповсюдження атаки в мережі. 

На даному етапі розвитку інфокомунікаційних технологій забезпечення безпеки є
одним з ключових аспектів. Особливо важливо це в умовах збільшення обсягів переданих
даних  з  використанням  різноманітних і апаратно-технічних  засобів  зв'язку  в
інфокомунікаційній мережі,  які розрізняються: характеристиками,  підтримуваними
платформами, програмним забезпеченням і т. д. У зв'язку з цим, виникає ряд проблем,
пов'язаних із забезпеченням інформаційної безпеки мережі в цілому, тому що необхідно
враховувати: різнорідність  обладнання,  підтримку  функціоналу  для  забезпечення
безпечної  передачі  даних,  сумісність  методів  забезпечення  безпеки  на  різних  ділянках
мережі.  Виходячи  з  цього,  дана  робота  буде  присвячена  аналізу  існуючих  рішень  по
забезпеченню безпеки в різнорідних інфокомунікаційних мережах з метою подальшого
визначення вектора досліджень даної проблематики.
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На  сьогоднішній  день  існує  декілька  підходів  для  забезпечення  безпеки
інфокомунікаційних мереж. Найбільш використовуваним засобом є застосування систем
виявлення  атак,  проте  дані  системи  малоефективні  на  рівні  глобальних  інформаційно-
комунікаційних мереж. Це пов'язано з тим, що через передачу великих потоків інформації,
дана  система,  по-перше,  не  зможе  своєчасно  і  адекватно  реагувати  на  виникаючі
оповіщення про можливе вторгнення, а, по-друге, при автоматизації відповідних реакцій
на події призведе до значної втрати продуктивності мережі в цілому. Тому для того, щоб
справлятися  з  величезними  потоками  даних,  забезпечуючи  при  цьому  високий  рівень
безпеки,  а  також  централізований  моніторинг  і  аналіз  мережі,  існують  системи
моніторингу  та  управління  подіями інформаційної  безпеки.  Однак  дані  системи також
мають  ряд  недоліків,  пов'язаних  з  якісною  і  оперативною  обробкою  виявлених  або
потенційних загроз.

В ситуації,  що склалася,  логічним висновком буде задіяти всі можливі методи і
засоби  забезпечення  безпеки  на  різних  рівнях  мережі  при  передачі  інформації  від
користувача до користувача.

Також одним з провідних напрямків, що дозволяють підвищити безпеку мережі в
цілому, є системи оцінки вразливостей, які спрямовані на прогнозування атак з оцінкою
можливих ризиків і наслідків.  До найпопулярніших систем оцінки вразливостей можна
віднести:  системи оцінок  Microsoft,  SANS,  CERT/CC  і  систему оцінки  метрик
вразливостей (Common Vulnerability Scoring System, CVSS) [1-3].

В даній роботі розглянуті базові метрики вразливості, які часто є мінімальними для
прогнозування рівня вразливості мережі в цілому. При цьому, базова оцінка виходить з
двох підвиразів, кожен з яких складається з декількох метрик (підклас експлуатованих і
підклас впливу), а кожна метрика ранжується відповідно до значень, що характерні для
неї, а не відповідно до числової оцінки. Отже, до базових метрик відносяться:

1. Вектор  доступу  (Attack  Vector,  AV)  описує,  наскільки  легко  зловмисникові
отримати доступ до вразливості.

2. Складність доступу (Attack Complexity, AC) описує умови, що не залежать від
зловмисника, які необхідні для можливості використання вразливості.

3. Необхідні  привілеї  (Privileges  Required,  PR)  визначає  рівень  привілеїв,  який
повинен мати зловмисник, перш ніж він зможе скористатися вразливістю.

4. Взаємодія  користувача  (User  Interaction,  UI)  описує,  чи  буде  потрібен
зловмисникові користувач для участі в нападі на нього (визначається як двійкова метрика
для цілей скорингу – потрібен або ні).

Завдяки  проведеному аналізу  запропоновано  методику  оцінки  рівня  вразливості
мережі.  Дана  методика  полягає  у  попередньому  визначенні  критичної  ваги  кожної
ймовірної вразливості на конкретному мережному елементі фрагменту мережі. 

Для  визначення  ризику  використання  існуючої  вразливості  використовуємо
експоненціальний розподіл [1] для кількісної  оцінки найгіршого сценарію,  в разі,  коли
зловмисник  використав  вразливість  і  завдав  шкоди  мережі.  Згідно  [1],  існують  такі
показники потенційного збитку (табл.1):

Таблиця 1 - Показники потенційного збитку при експлуатації вразливостей

Показник Опис показника
Відсутній В результаті успішної експлуатації вразливості втрат немає.
Низький В  результаті  успішної  експлуатації  вразливості  відбувається  незначне

зниження продуктивності, збиток мінімальний.
Низький  -
середній

В  результаті  успішної  експлуатації  вразливості  відбувається  зниження
пропускної  здатності  мережі,  запити  користувачів  обробляються  довше,
ніж визначено в SLA.

Середній  -
високий

В  результаті  успішної  експлуатації  вразливості  відбувається  істотне
зниження продуктивності, фінансовий збиток серйозний.
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Високий В результаті успішної експлуатації вразливості даним користувача і мережі
наноситься катастрофічна шкода.

За  допомогою  метрик  оцінки  побудовано  основне  дерево  (граф)  мережі,  яке
відображає найбільш критичні маршрути та елементи мережі.

Висновки
В  даній  роботі  основну  увагу  приділено  базовим  метрикам  вразливостей,  які

використовуються  для  оцінки  рівня  безпеки  інфокомунікаційної  мережі  на  етапі  її
проектування та функціонування з метою визначення критичних мережних компонентів.
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ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ
СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація. Досліджується роль служби безпеки в структурі підприємства, основні
цілі та нормативно-методологічне забезпечення. Показана роль аналітичного центру в
діяльності  СБ,  основні  можливості  і  інструменти.  Запропоновано  методи  оцінки
ефективності роботи співробітників служби безпеки

Сучасне  суспільство  рухається  на  високих  швидкостях.  Інформація  стає  тією
силою, яка впливає на успішність окремих індивідів, компаній, конгломерацій і держав.
Той, хто володіє інформацією - володіє світом.

Гіпотетично,  будь-яку  компанію  можна  представити  як  середовище  з  потоками
інформації. Зовнішнє і внутрішнє інформаційні середовища компанії складають її основу,
але в той же час, є джерелом більшості загроз і ризиків.

Обсяги  інформаційних  потоків  збільшуються,  при  цьому  для  прийняття
оптимальних  рішень  керівникам  підприємств  необхідні  час  і  набір  необхідних
компетенцій для аналізу великих обсягів даних. Об'єктивна оцінка інформації і динамічне
прийняття  рішень  часто  стають  неможливими.  Як  наслідок:  невірні  стратегічні  та
оперативні рішення, невраховані фінансові та репутаційні ризики, відсутність об'єктивної
картини конкурентного середовища, матеріальні втрати тощо.

Рішенням проблеми може стати формування відокремленого підрозділу - служби
безпеки (СБ) підприємства, базовим інструментом якого стане аналітичний центр. Крім
того, метою СБ можуть бути: постійний або тимчасовий фізичний супровід окремих осіб
підприємства, а також контроль поточних бізнес-процесів підприємства, його економічної
і кадрової складових.

Основною метою функціонування служби безпеки підприємства виступає побудова
комплексної системи безпеки в сукупності таких підсистем безпеки, як фізична, кадрова,
інформаційна, економічна, фінансова тощо.
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Поставимо акцент на інформаційній роботі даного підрозділу. В даний час не існує
готових  "коробкових"  рішень,  які  дозволяють  в  короткі  терміни  розгорнути  роботу
корпоративного  аналітичного  центру.  Але  вивчення  досвіду  побудови  державних  і
академічних аналітичних центрів дозволяє виявити певні критерії. Так, чек-лист керівника
служби безпеки підприємства може містити перелічені нижче пункти:

 основні цілі і завдання аналітичного відділу (Положення про ІАЦ);
 організаційно-штатна структура ІАЦ в складі СБ;
 модель роботи інформаційно-аналітичного відділу;
 вимоги до співробітників інформаційно-аналітичного відділу;
 вимоги до сторонніх експертів;
 вимоги до матеріального забезпечення інформаційно-аналітичного відділу;
 вимоги до IT-інфраструктури інформаційно-аналітичного відділу;
 наявність спеціалізованого програмного забезпечення.
В цілому, незалежно від методу побудови ІАЦ, наявність документальної складової

направлена  на  підвищення  ефективності  роботи  аналітичного  відділу.  Так,  крім
Положення  про  ІАЦ,  необхідно:  сформувати  посадові  інструкції  співробітників,
розробити  внутрішні  положення,  пам'ятки  і  регламенти.  Також важливим є  попередня
розробка  вимог  до  сторонніх  експертів  (у  разі  залучення),  а  також  до  потенційних
співробітників аналітичного відділу.

Для  прийняття  об'єктивних  рішень  необхідно  враховувати  залежність  всіх
факторів. При цьому інформація найчастіше знаходиться в компетенції різних експертів.
Для  оптимізації  та  підвищення  ефективності  використовуються  рішення  на  основі
математичних  методів,  втілених  в  сучасних  інформаційно-аналітичних  системах
підтримки  прийняття  рішень  (СППР).  Залежно  від  складності  виконуваних  завдань
зазвичай виділяють 3 класи СППР, кожен з яких можна застосувати в певних випадках.
Найбільші  функціональні  можливості  мають  СППР  першого  класу,  при  цьому  для
вирішення  оперативних  завдань  невеликого  підприємства  часто  досить  застосування
СППР 2-го класу.

Правильний  вибір  СППР  залежить  від  цілей,  задач  та  обраних  критеріїв
(універсальність  або  сегментованість  рішення).  До  найбільш  розповсюджених  ССПР
відносяться  такі  програмні  рішення,  як:  ICEBERG,  PMS,  FOCUS,  CIS,  PIMS,  ISDS,
MAUD, Экспресс,  Симплан,  Прожектор та інші.  Крім використання  ССПР, аналітична
робота  співробітників  СБ  підприємства  може  включати  в  себе  роботу  з:  соціальними
мережами,  реєстрами,  базами  даних,  пошуку  інформації  з  відкритих  джерел.  Одним
словом,  базуватися  на  методах  і  інструментах  конкурентної  розвідки  (Competitive
Intelligence).

Рівень кваліфікації  співробітника СБ формується не тільки за  рахунок досвіду і
знань. З одного боку, враховуються норми і цінності, на які фахівець спирається в своїй
роботі, а з іншого - особисті якості, якими він володіє. В основі норм і цінностей стоять:
оперативність,  аналітичний склад розуму і  комунікабельність;  а  з  особистих  і  ділових
якостей: оперативність і креативність мислення, широка ерудиція і культура мови, а також
емоційна стійкість в проблемних ситуаціях. При оцінці продуктивності співробітників СБ
можуть  застосовуватися: метод  самооцінки,  метод  коефіцієнтів,  експертної  оцінки,
поведінкові рейтингові  шкали і навчальні тривоги. Так, наприклад, одним з параметрів
якості роботи СБ може виступати коефіцієнт якості відбору кандидатів (Кк) - параметр,
що  характеризує  відношення  кількості  співробітників,  звільнених  за  шахрайство  (або
підозрюваних)  з  числа  прийнятих  на  роботу  за  період  дослідження  (B),  до  загальної
кількості прийнятих на роботу за цей період

ПЗКк  (1)
В  ідеальному  варіанті  коефіцієнт  Кк  дорівнює  нулю.  При  цьому,  чим  ближче

значення коефіцієнта до одиниці, тим нижче рівень компетенції СБ підприємства. 
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Шнайдер С.П.
ОНАЗ ім. О.С. Попова

ПРИЧИНИ КОЛИВАНЬ ВАРТОСТІ КРИПТОВАЛЮТ І ЗАЛЕЖНІСТЬ ЇХ
ВАРТОСТІ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ПРОТОКОЛІВ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ВІД

СТОРОННЬОГО ВПЛИВУ

Анотація.  Метою  дослідження  є  виявлення  основних  причин  коливань  курсу
криптовалют.  Проводиться  порівняння  коливання  вартості  по  відношенню до  долару
США. Приділяється увага алгоритмам захищеності транзакцій – протоколам захисту
інформації від сторонього впливу. Розглядаються причини різких змін вартості. 

Попри прогнози знецінення криптовалют, ринок криптовалют[1] існує і загальна
капіталізація криптовалют на кінець 2019 року сягає 250 000 000 доларів США (курс не
стабільний – тому наводиться орієнтовна цифра) [2]. 

За Р. Шульцем (Richard Schultz)[3] вартість біткоіна визначається, як функція від
низки емпіричних коефіціентів і фактичних значень:

Враховуючи, що дослідження Р. Шульца стосуються періоду з 2011 по 2015 рік, то
їх варто  прийняти  до  уваги,  але  період  з  початку  2018  року  по  кінець  2019  року
демонструє, що запропонована формула не може пояснити стрімкі зміни курсу. 
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Рисунок 1 – Динаміка капіталізації криптовалют (біткоін – вверху, та інші)

Рисунок 2 – Зміна долі окремих криптовалют в загальній капіталізації криптовалют
(приведення до 100 %)

Таблиця 1 – Порівняння двох самих розповсюджених криптовалют
Валюти Біткоін BTC Етеріум ETH
Початок емісії 2009 2015
Алгритм
криптографічного захисту

SHA-256 Ethash

Максимальна  можлива
кількість «монет»

21 000 000 Межа емісії відсутня (планується
встановлення межі)

Час транзакції Близько години і більше Близько 5 хвилин
Протокол  захисту
інформації  розподіленої
системи від втручання

Proof-of-work  (PoW,
«доказ работи»)

PoW та  з  09.2018 Proof-of-Stake
(PoS, «доказ частки власності»)

Ступінь  централізації
управління

Низька Висока
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Не  слід  виділяти  криптовалюти,  зокрема  біткоін,  від  суспільно-політичного  і
економічного життя і відповідного впливу цих чинників на вартість криптовалют. 

В період кінця 2017 року - початку 2018 року відбувається значний інформаційний
вплив  на  суспільство,  про  те,  що  криптовалюти  є  своєрідним  повторенням
«бульбашки  .com»  і  при  цьому  характеристики  по  запиту/пропозиції  повторюють
характерні риси «бульбашок» і «піраміди Понци». Частково це дійсно було так, бо частка
спекулятивного  капіталу  в  капіталізації  криптовалют  на  кінець  2017  року  була  дуже
значною.  Сумнівне  точне  визначення  реальної  частки  спекулятивного  капіталу,  але
відслідковуючи поведінку значної кількості покупців криптовалют і домінуючу рекламу,
частіше  вірусну,  про «надійний засіб  заощадження»  можна  стверджувати,  що в  перші
роки існування  криптовалют значна  кількість  покупців  вбачала в  криптовалютах лише
спекулятивну складову, і при цьому використання криптовалют, як засобу розподілення
праці відбувалосі не інтенсивно. Підтвердженням останього може бути стрімке падіння
курсу у період січень-лютий 2018 року. Падіння цілком повторює руйнації  фінансових
пірамід,  коли  дуже  стрімко,  за  декілька  тижнів,  цінні  папери  засновників  фінансової
піраміди знецінюються вщент. Характерно, що подібна тенденція відбувається і з іншими
криптовалютами (які мають реальну вартість і обіг).

Крім інформаційної «атаки» відбувається і більш суттєвий вплив – заборона або
значне обмеження використання криптовалют в цілій низці країн, головне - в Китаї. Звісно
такого роду дії призводять до недовіри до криптовалют. 

Але  у  період  березень-травень  2018р  відбувається  стабілізація  вартості
криптовалют і  вартість  біткоїну  до долара США в вересні  2018  р.  і  в  вересні  2019  р.
практично однакова, при коливаннях вартості на протязі року. Така ситуація показує, що
криптовалюти не є фінансовою пірамідою (при цьому варто враховувати, що фінансові
піраміди можуть бути утворені в подібності до криптовалют. Прозорість криптовалюти
варто визначати  по низці  критеріїв,  серед яких  наявність:  відкритого  коду,  блок-чейн,
розподіленості системи). 

Навряд чи криптовалюти є засобом розподілення праці. 
1. Криптовалюти  досить  нестабільні  по  відношенню  до  основних  резервних  і

національних валют. 
2. Кридитування  в  криптовалютах  не  відбувається,  або  відбувається  не  дуже

інтенсивно.
3. Розрахунки в криптовалютах за роботу прив’язані до курсу по відношенню до

основних резервних валют, вартість роботи і товарів не фіксується і не відображається в
криптовалютах. 

Фактично  криптовалюти  не  є  самостійними  валютами,  а  є  допоміжним
інструментом в фінансовій сфері. 

На  мою  думку, основним  критерієм  приваблививості  операцій  з
криптовалютами є можливість здійснення переводу коштів поза банковою сферою.
Криптовалюти  використовують  здебільшо  для  короткочасних  операцій:  фіатні
валюти 1 особи – криптовалюта – фіатні гроші 2 особи. 

Механізми Proof-of-work (PoW, «доказ работи») є явищем, пов’язаним з розвитком
мережі. А саме – захист мережі від DDos-атак, спаму. При запиті комп’ютер коритувача
отримує  спеціальне  завдання,  на  вирішення  якого  необхідно  витратити  певний  час  і
ресурси. Механізм Proof-of-Stake (PoS, «доказ частки власності») є більш заощадливим до
обчислювальних ресурсів при збереженні основного принципу. 

При аналізі  вартості  і  частки  капіталізації  криптовалютного  ринку (рис.  1  та  2)
виявляється, що попри те, що за цілою низкою критеріїв (табл. 1), зокрема суто технічних,
біткоін  мав  би  бути  менш  привабливим  по  відношенню  до  інших  криптовалют,  але
реальні  показники  вартості  демонструють  перевагу  покупців  при  купівлі.  Враховуючи
сказане  формулу Р. Шульця варто доповнити емпірічними коефіціентами  β10, β11, як
більш впливовими і розповсюдити для більшості криптовалют.
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P(coin)  =  f(β1GOOG +  β2WIKI  +  β3MSCI  +  β4OIL  +  β5SAVE +  β6INFLATE +
β7GOLD + β8SILVER + β9STRESS + β10TIME + β11INFRASTRUCTURE ) + Ɛ        (1)

де GOOG  -  кількість запитів в Google;  WIKI-  кількість запитів в Wikipedia;  MSCI  -
фондовий індекс MSCI;  OIL  -  ціна барелю нафти;  SAVE  -  особисті заощадження;
INFLATE - рівень інфляції у США; GOLD - ціна золота; SILVER - ціна срібла; STRESS -
індекс фінансового стресу;  β10TIME  –  час присутності криптовалюти на ринку;
β11INFRASTRUCTURE-  розвиненість інфраструктури (пунктув/сайтів конвертації
та інше).
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