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Секція 1. Радіозв’язок та телебачення

Trotsyshyn I.V.
O.S. Popov ONAT

PRINCIPLES AND METHODS QUANTUM THEORY OF MEASUREMENTS 
OF MEASURING CONVERGENCE PARAMETERS OF RADIO SIGNALS 

Abstract. The report is devoted to the description of the methodology and principles of a
new direction in the theory and practice of measurements - the quantum theory of measuring the
transformation of  physical  quantities,  which for  the  first  time allowed to remove the  principle
limitation and simultaneously increase the accuracy and speed of measurements,  10-100 times,
under equal conditions of the technological level of elements. The methodology and principles of
constructing a new generation of DAC and ADCs with programmable architecture and parameters
by using the Trotsyshyn Attenuator - divider, and its modifications, have been developed. 

Keywords:  quantum theory  of  measuring  transformation  of  physical  quantities,  Trotsyshyn
attenuator-divider, methodology and principles of construction of DAC and ADC of new generation. 

Any modern information processing system uses DAC and ADC transformations which are
mandatory elements that bind analog and digital media and systems. Existing DACs and ADCs are
based on the principles of binary arithmetic and are divided into two groups: parallel and sequential
operation, and respectively use structures from dividers R-2R (sequential action), or Kelvin divider
(parallel action). Modern measuring technology, metrology and instrumentation have a fundamental
limitation  and  in  the  framework  of  modern  concepts,  it  is  fundamentally  not  possible  to
simultaneously increase the accuracy and speed of the measurement digital transformation.

In the framework of the theory of FFM and PR, the authors of the project managed to prove
and practically  achieve  a  significant  increase  (10-100 times),  and to  improve the contradictory
parameter accuracy of the speed quality of measurement precisely for phase-frequency parameters
of radio signals [1].

Taking into account that the basis of the achieved unique results is the replacement of the
use of the "ideology" itself with the procedure of measuring transformation and the concept of a
scale of measurement, both with integer and fractional divisions, based on the quantized values of
the matrix of possible measuring values [1]. 

Therefore, it is obvious that there is a possibility to create a unified theory of measuring
digital transformation of physical quantities in order to solve the principal problem of simultaneous
enhancement of the parameter accuracy of human quality of measurement.

Subject and object of research:
- Theory and practice and metrological aspects of measuring transformations of physical

(electric and non-electric) variables;
Processes  and  procedures  for  carrying  out  analog-digital  conversion  of  real  values  of

physical (electric and non-electric) in measuring devices;
The purpose of the study is to create a unified theory and methodological system of new,

ideological  approaches  to  solving  the  main  problem of  measuring  techniques  and metrology:  -
simultaneous increase and accuracy and speed of measuring devices of various physical quantities
(electrical and non-electric).

The general line of the Quantum Theory of Measuring Conversion (QTMC), IS NOT TO
CREATE METHODOLOGICAL ERRORS, but EXCLUDE the conditions for their formation.

The method of such measurement is called the method of co-incidence (double coincidence),
and the scale of the measurement conversion is determined by the A / B ratio, where A and B are
integers  of  the  full  phase  cycles  of  the  measured  and  reference  frequencies,  there  are  no
METHODICAL errors here !!

The scale of relations A / B is the most powerful and universal in the theory of scales, and it
can be obtained from it, as a special case - more simple. Therefore, it realizes the achievement of
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the  highest  accuracy  and speed measurement  frequency,  compared with other  known methods,
Moreover, the resolution of the relationship scale (co-incidence) is determined by the value of the
denominator (B), and already at values of 1000 it gives a co-incidence scale from 300 thousand
points, and the increase in binary calculus can be estimated as “two to the power of two K minus
two” - for k = 10, it will be 2x10-2 = 18, which gives a gain of 300 times, from 1000, which gives
300 thousand. points of the scale. Increasing to k = 20, the gain will be 2x20-2 = 38-20 = 18 binary
digits !!, relative to a million, or about 250 billion points of the scale, etc. But, the “methodical error
of the co-incidence method” is significantly less than the INSTRUMENTAL ones already with a
meter capacity of 10,000-100,000, which are rarely better than the accuracy of 10 in -9 or even  
10 in -6.

Therefore, it  is obvious that it  is possible to create a unified theory of measuring digital
conversion of physical quantities to solve its fundamental problem of simultaneously increasing the
parameter ACCURACY OF QUICKNESS MEASUREMENTS.

The  specific  fundamental  task  is  to  develop  a  unified  theory  and  methodology  and  its
widespread implementation, based on the use of the concepts of reference points of the matrix of
possible states of the measuring scale.

For  the case of  an ADC co-incident,  the equation  has  the  form (for  a  quantum dot  scale):,
moreover, the values of A and B can take the values of integers in the range from 1 to N.

)1(,; NBAU
B

A
U oni 

The equations of quantum transformation scale can be stated as:

Nkj
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which for the case of Kelvin AD will look like:
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2
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that is a partial case of AD of Trotsyshyn.
The quantum approach to measuring amplitude parameters is implemented by constructing

an Trotsyshyn Attenuator-Divider  (ADT),  which  consists  in  using code-controlled  switching of
intermediate points of the N series of series-connected resistors of the same rating, in which the
upper voltage (the last terminal of the resistor line) is supplied with the input voltage, and the lower
(the extreme output of the resistor line) is connected to the common output of the attenuator  –
divider (Kelvin divider).

Method for solving the problem of improving the linearity of the scale 

,_
l

k

j

i
SD D
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B

A
n 

 hich  is  called  total-difference  (delta-sigma).  In  Figure 10  the  scale  of  his  measuring
conversion is given. The essence of the method is to use a linear combination of two measuring
converters formed by APT. The values of the scale points are formed as "interference" between all
the conclusions and the code combinations of APT, which are selected according to the conclusions
of the KTV, which involves the use of a full set of all possible values, and not only, "convenient"
binary, which is used in the classical DAC and ADC.
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Obviously, there is a significant improvement in resolution parameters up to 169 points, and
especially in linearity, compared with the previous ones.  Based on the conclusions of the KTV and
taking into account the effect of the principle of superposition, it is possible to use a combined scale
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comparison (in the range of half of the scale) with a coincidence scale is given. It should be noted
that the combined scale is not a simple sum of all  values, but is an aggregation of sets of two
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In this case, the common values for both scales are the magnitude of the variable, and their
number with the growth of N decreases, which will be further studied, and most importantly, it is

possible to optimize the choice of scale points or  ,/
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Визнюк О. М.
ОНАЗ ім. О. С. Попова

ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ МОДЕЛІ КОУЛ-КОУЛА НА ОСНОВІ
СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ВІДПОВІДІ НА ФУНКЦІЮ ХЕВІСАЙДА

Анотація.  У цій  роботі  запропонований новий метод для  кількісної  оцінки складу
людського  тіла  неінвазивним  методом.  Для  отримання  базових  показників,  а  саме  опір
загальної рідини в організмі і міжклітинної рідини ми використовуємо модель Коул-Коула.
Отримавши ці показники, ми можемо розрахувати більш точно кількість різних складових в
тканинах людського організму, використовуючи емпіричні формули.

На даному етапі практично всі системи для визначення складу тіла людини базуються
на послідовному зондуванні  організму гармонічними коливаннями різної  частоти.  Так ми
послідовно вибудовуємо криву годографа, яка в подальшому апроксимується, щоб отримати
модель Коул-Коула [1]. Для коректної побудови цієї моделі нам потрібно декілька десятків
точок,  що  вимагає  використання  десятків  сигналів,  частота  яких  збільшується
експоненціально.  Це  призводить  до  суттєвого  розширення  частотного  діапазону
вимірювальної системи [2, 3].

В  даній  статі  я  пропоную  замість  послідовності  гармонічних  сигналів
використовувати функцію Хевісайда і аналізувати отриманий відгук на цю функцію від тіла.
Таким  чином  ми  можемо  побудувати  криву  годографа,  провівши  всього  лиш  одне
вимірювання. Це дозволить уникнути девіації внутрішнього складу тіла через різницю у часі
вимірювання.  Наступною  перевагою  запропонованого  метода  є  використання  простішої
схеми генератора  сигналу,  яка  представляє  собою швидкісний  електричний  ключ.  Таким
чином  швидкістю  наростання  фронта  можна  знехтувати.  Тож  ми  отримуємо  функцію
Хевісайда, яку і подаємо на поверхню шкіри.

Вимірювання відгуку ми проводимо по тетраполярній схемі підключення контактів до
шкіри. таким чином на крайні контакти ми подаємо струм, зміна якого описується функцією
Хевісайда,  а  з  центральних  електродів  ми  знімаємо  напругу  падіння  на  ділянці  між
електродами (рис. 1).

Рисунок 1. Структурна схема системи вимірювання складу тіла

Далі  через  буфер  ми  оцифровуємо  отриманий  сигнал  таким  чином,  щоб  зберегти
максимальну  інформативність.на  практиці  максимальна  частота  сигналу,  який  ми
використовуємо  становить  кілька  мегагерц.  Тому  АЦП  повинен  бути  доволі  швидкий  з
частотою близько 10 МГц.   Наступним кроком оцифрований сигнал з часової  області  ми
переводимо  в  частотну.  Таким  чином  ми  отримаємо  АФЧХ  знятого  сигнала.  Далі  ми
проводимо  попередню  обробку  цього  сигналу  і  далі  ми  проводимо  ділення  отриманого
сигналу  на  АФЧХ  сигналу,  що  подавався  на  шкіру.  В  результаті  ми  отримуємо  набір
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комплексних опорів, отриманих на різних гармоніках. Далі з отриманих значень ми будуємо
криву годографа, далі апроксимуємо її і отимуємо модель Коул-Коула [4]. З якої ми вже і
вираховуємо потрібні нам опори.

Особливість  запропонованого  підходу  полягає  в  спрощенні  схеми  вимірювання  і
покращення якості вимірювання, яке забезпечується розрахунком всіх потрібних нам значень
комплексних опорів для побудови моделі Коул-Коула всього лише з одного вимірювання.
Наступним кроком у  розвитку  цієї  теми є  тестування  даного алгоритму на  математичній
моделі  тканин  людського  організму  і  верифікація  алгоритму  на  піддослідних.
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Віннікова Ю.О., Шмельова Т.Р.
ОНАЗ ім. О.С. Попова

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ АЛГОРИТМІВ ВЗАЄМОДІЇ МЕРЕЖІ BLUETOOTH

Анотація. У роботі представлений розрахунок та аналіз ефективності алгоритмів
взаємодії пристроїв в мережі Bluetooth. Побудовано параметричну модель мережі Bluetooth
у  формі  розфарбованої  сітки  Петрі  в  моделюючій  системі  CPN Tools для  оцінки
ефективності та характеристик якості обслуговування.

В  усіх  сферах  людської  діяльності  спостерігається  зростання  ролі  безпровідного
зв'язку.  Сьогодні  галуззю  телекомунікаційної  індустрії,  яка  за  кількістю  додатків,
економічної ефективності і гнучкості розгортання не має собі рівних є безпровідні мережі
передачі інформації [1].

Комунікаційним стандартом для безпровідного зв'язку є технологія Bluetooth, яка за
допомогою  однієї  універсальної  радіолінії  з  малим  радіусом  дії  поєднує  пристрої.
Забезпечення  між  різними  типами  електронних  пристроїв  економічного  радіозв'язку  є
основним  призначенням  Bluetooth,  де  компактності  електронних  компонентів  надається
чимале значення, що дає можливість застосовувати Bluetooth в мобільних пристроях [2].

Консорціум  Bluetooth  Special  Interest  Group  (Bluetooth  SIG)  в  червні  2016  року
представила Bluetooth 5 – наступну версію стандарту, яка пропонує вдвічі більшу швидкість
передачі даних, вчетверо більший радіус дії і у вісім разів збільшену ємність повідомлення
безконтактної радіопередачі.

Проведемо аналіз ефективності алгоритмів Bluetooth 4.0 та Bluetooth 5.0.
Розрахуємо час, за який передається корисна інформація [3], для Bluetooth 4.0:

,                                                         (1.1)

де  – швидкість передачі для версії 4.0, Мбіт/с;
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 – кількість корисної інформації, яку можливо передати [4], біт.

Тоді:

с.

Час, за який передається корисна інформація, для версії 5.0:

,                                                         (1.2)

де  – швидкість передачі для версії 5.0, Мбіт/с;

 – кількість корисної інформації, біт.

Маємо:

с.

Таким чином бачимо, що зі збільшенням швидкості передачі та кількості переданої
корисної інформації збільшується час, який необхідний для передачі.

У  технології  Bluetooth  використовується  концепція  пікомережі.  Головним  в
пікомережі є один з пристроїв (master), інші – підлеглими (slave). В [5] представлено базову
модель мережі Bluetooth, яка побудована в середовищі моделюючої системи  CPN Tools за
допомогою прямого відображення. Для дослідження ефективності та характеристик якості
обслуговування  мережі  Bluetooth  з  різною  кількістю  пристроїв  побудована  параметрична
модель мережі, в якій  кількість  підлеглих пристроїв є параметр моделі. На рис. 1. показана
головна сторінка параметричної моделі мережі Bluetooth з сім’ю підлеглими пристроями.

Air
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slaveMaster slave
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7
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Рисунок 1. Параметрична модель мережі Bluetooth

Позиція pmaAll описує усі адреси пристроїв пікомережі, які задані цілими числами від
100 до 106 (або по максимальної кількості 100+256) для спрощення організації  мережі та
розподілення  адрес.  Контактна  позиція  Air описує  середовище  передачі  даних  та
використовується для забезпечення подальшої компоновки моделі пікомережі. При побудові
моделі  використовувався  іерархічний  принцип   побудови  моделей  шляхом  підстановки
переходів. Перехід  Master  описує модель ведучого пристрою.  Перехід Slave описує моделі
усіх  відомих  пристроїв.  Розрахунок  ефективності  використання  адресного  простору
оцінювався  як  частка  корисної  інформації,  що передається  в  мережі,  до всієї  інформації.
Показано,  що  коефіцієнт  ефективності  обміну  інформацією,  що  при  зростанні  кількості
підключених  пристроїв  до  128  зменшується  від  0,9  до  0,7,  після  підключення  кількості
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пристроїв  від 128 до 208 зменшується від 0,7 до 0,3.  Подальше мережа має тенденцію к
блокуванню. 

Bluetooth Mesh – стандарт для передачі даних, який використовує віртуальну мережу
із  множини комірок.  Дані  в  мережі,  поки не дійдуть  до адресата,  передаються  від однієї
комірки до іншої. Пристроям Bluetooth з низьким енергоспоживанням підтримка мережевого
стандарту дозволяє ретранслювати  повідомлення  через  мережу з  комірчастою топологією
надійно  і  конфіденційно,  не  вимагаючи  між  пристроями  безпосередніх  підключень,  що
забезпечує збільшення радіусу дії.

Сьогодні в світі використовується 8,2 млрд Bluetooth-пристроїв. До 2020 року завдяки
подальшому розвитку Bluetooth, в одній третині всіх запущених пристроїв Інтернету речей
(IoT) буде присутня ця технологія, що обумовлює актуальність вибраної теми.

Технологія  Bluetooth  не  збирається  зі  світу  високих  технологій  йти  в  минуле.
Сьогодні вона використовується для різноманітних сполучень електронних приладів, яким
потрібен обмін даними, у тому числі і мобільними приладами, як універсальна технологія
радіозв'язку у локальних мережах. 
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АНАЛІЗ ПЛОЩІ СТІЛЬНИКА ДЛЯ МЕРЕЖІ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ
ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛІННЯ ЗА УМОВИ МІСЬКОГО ТИПУ ЗАБУДОВИ

Анотація.  Були  розглянуті  ключові  показники  технологій  стандарту  4G,
архітектура  мереж  LTE,  вимоги  до  побудови  і  функціонування  мережі  LTE.  Зроблено
розрахунок  енергетичних  характеристик  мережі,  продуктивності  і  ємності  мережі.
Зроблено  вибір  необхідного  обладнання,  досліджено  способи  та  види  прийому  сигналу  у
місті та боротьбу с завадами.

Ключові  слова:  мережа  радіодоступу,  стандарт  LTE Advanced,  енергетичний
бюджет радіолінії, мережа мобільного зв’язку. 

Стрімкий  розвиток  технології  зв’язку  визвано,  головним  чином,  великим  попитом
населення  до  мережі  інтернет.  В  Україні  поширення  доступу  до  Інтернетe викликає
труднощі,      в-першу чергу,  унаслідок  просторості  території.  У містах  нашої  країни  до
глобальної  мережі  може  підключитися  будь-який  бажаючий,  виходячи  зі  своїх  потреб.
Проблемою сучасного  інформаційного  суспільства  є  підвищення  швидкості  та  надійності
передачі  великих  об’ємів  мультимедійної  інформації  в  бездротових  мережах  зв’язку.  За
допомогою  глобальної  мережі  люди  мають  доступ  до  мультимедійного  контенту,  мають
можливість  працювати,  вчитися,  обмінюватись  корисною  інформацією  та  даними,
спілкуватись з  рідними та колегами,  працювати,  а  також користуватися  в режимі  онлайн
послугами комерційних  компаній  і  державних установ.  З  розвитком мобільних пристроїв
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виникає  потреба  у  розширенні  технологічних  можливостей  систем  зв’язку  третього
покоління (3G), які не здатні задовольнити сучасні вимоги мультимедійного обслуговування.

Тому необхідним вважається впровадження нових проектів систем мобільного зв’язку
четвертого покоління (4G),  що за допомогою пакетної  передачі  даних мають забезпечити
надійну та високошвидкісну передачу інформації в бездротових мережах. 

Розгляд  можливостей  забезпечення  жителів  Приморського  району  міста  Одеси
якісним доступом до мережі Інтернет на основі впровадження технології  LTE. Виходячи їх
поставленої  мети,  необхідно  було  вирішувати  такі  завдання:  огляд  та  аналіз  основних
характеристик технології  LTE; аналіз досліджуваної території - Приморського району міста
Одеси з точки зору впровадження технології LTE. 

Після  проведення  аналізу  літератури  [1-7]  можна  стверджувати,  що  проектування
мережі радіо доступу стандарту LTE Advanced потребує особливий підхід, який відрізняється
від  планування  мереж стандарту  GSM та  CDMA.  Як  систем  множинного  доступу  в  LTE
використовуються  OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access)  в  низхідному
каналі і SC-FDMA в висхідному каналі. Для забезпечення двобічної передачі даних між БС і
МС технологією  LTE підтримується як частотний (FDD), так і тимчасової дуплекс (TDD).
Враховуючи  це,  при  використанні,  наприклад,  часового  дуплексу  необхідно  шукати
компроміс між кількістю абонентів, що обслуговуються в мережі та площею зони покриття
радіомережі.

Рисунок 1. Основні етапи проектування мережі радіо доступу системи стільникового зв’язку
четвертого покоління на прикладі стандарту LTE Advanced

Стандарт  LTE також підтримує  технологію передачі  MIMO (Multiple Input Multiple
Output),  яка  дозволяє  істотно  збільшити  пікову  швидкість  передачі  даних  і  значення
спектральної  ефективності.  На  основі  аналізу  літератури  [1-7]  визначаємо  основні  етапи
проектування мережі радіо доступу системи стільникового зв’язку четвертого покоління на
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прикладі  стандарту  LTE Advanced враховуючи  основні  принципи  планування  мережі
радіодоступу, такі як: формування особливих вимог до складання частотно-теріторіального
плану  в  зонах  щільною  забудовою»,  «забудова  середньої  щільності»,  «рідкої  забудови»,
«відкритої  місцевості»,  специфіку  нових  технологій,  що  забезпечують  високошвидкісний
радіозв’язок,  пропускну  здатність  мережі  та  кількість  абонентів,  що  одночасно  можуть
обслуговуватися в мережі. 

Можливий  варіант  основних  етапів  проектування  мережі  радіодоступу  системи
стільникового зв’язку четвертого покоління стандарту  LTE Advanced приведено у вигляді
алгоритму на рис. 1. 

Для  побудови  мережі  розглянемо  наступні  вихідні  дані:  мережа  радіо  доступу
планується для Приморського району міста Одеса. Вихідні дані для розрахунків наведено в
таблиці 1.

Таблиця 1 – Вихідні дані до проектування мережі LTE Advanced

Тип обладнання 
Alcatel-Lucent9926

d2U
Діапазон частот, МГц 2400…2600
Тип дуплекса FDD
Смуга частот, МГц 20
Частота несучої, МГц 2500
Площа території розгортання мережі(район міста),км2 24,2
Чисельність населення 259000
Планована  частота  населення,  яка  буде  використовувати  послуги
зв’язку мережі LTE на етапі вводу ії в експлуатацію, %

30

Потужність передавача БС, дБм 43,5
Коефіцієнт підсилення антени БС, дБі 18
Середня висота підвісу антени БС, м 45
Висота антени МС, м 1,5

Розрахунок енергетичного бюджету радіолінії зводиться до розрахунку максимально
допустимих втрат в радіолінії згідно з наступних виразів[4,6]: 

,... HOзатпронзаввтрфідернанпосилпричутлEIВIМДВ GМММLGSРL     (1)
де  МДВL  –  максимально  допустимі  втрати  в  радіолінії,  дБ;  EIВIР  –  еквівалентна

ізотропно випромінювана потужність, дБм; причутлS .  – чутливість приймача, дБм; анпосилG .  –
коефіцієнт посилення антени, дБі; втрфідернL .  – втрати в фідерному тракті, дБ; завМ  – запас
на завади, дБ; пронМ  – запас на проникнення в приміщенні, дБ; затМ  – запас на затінення,
дБ; HOG  – виграш від хендовера,дБ.

Середнє  загасання  радіосигналу  в  міських  умовах  розраховується  за  емпіричною
формулою, дБ:

),lg())lg(55,69,44()(lg(82.13)lg(16,2655,69 dhhAhfL trrмісто 
  (2)

де  МГцf 1500...150  –  частота  радіосигналу;  мht 200...30  –  висота
передавальної антени; мht 10...1  – висота приймальної антени; кмd 20...1  – відстань
між антенами;       )( rhA  – поправочний коефіцієнт для висоти антени рухомого об'єктив,
залежить від типу місцевості.[5]

У результатах розрахунку, було враховано розділення території Приморського району
міста  Одеси  на  зони  із  «щільною  забудовою»,  «забудова  середньої  щільності»,  «рідкої
забудови», «відкритої місцевості» наведено в таблиці 2. [4]
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На  етапі  проведенні  аналізу  залежності  кількості  абонентів,  які  одночасно
обслуговуються в стільнику від величини середнього місячного трафіку одного абонента.
Для проведення аналізу скористаємося даними наведеними у літературі [4].

Результати розрахунків показують, що для побудови мережі радіо доступу стандарту
LTE Advanced в Приморському районі міста Одеса необхідно використовувати 21 БС типу
Alcatel-Lucent9926  d2U. На останньому етапі, провівши аналіз пропускної здатності мережі
показує, що за умови, коли середньомісячний трафік одного абонента складає від 2 до 30
Гбайт/місяць, проектована мережа буде працювати в нормальному режимі. 

Таблиця 2 – розрахунок числа БС для обслуговування Приморського району м.
Одеса      

Клас місцевості
Щільна

забудова

Забудова
середньої
щільності

Рідка
забудова

Відкрита
місцевість

Всього

% місцевості 50 23 15 12 100
Площа  міста  по  зонах,
км2 12,1 5,57 3,63 2,90 24,2

Втрати  на  проникнення
в приміщення 

14 10 8 6

Радіус соти, км 0,5 0,65 0,92 1,211
Кількість  базових
станцій, Nбс

15 4 1 1 21

Рисунок 2 – Залежність кількості одночасно обслуговуваних абонентів в стільнику
 від величини середнього місячного трафіку одного абонента

Висновок. Мережі радіо доступу стандарту LTE Advanced безсумнівно має привілеї на
телекомунікаційному ринку перед іншими технологіями. На даний час попит все більше 
проявляється на отримання якісних послуг зв'язку. Тому актуальним залишається питання 
завадостійкості каналів зв'язку. В ході роботи були виконані необхідні обчислення, які були 
визначальними для вибору обладнання і способу корисних властивостей мережі радіо 
доступу стандарту LTE Advanced.
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Гофайзен О.В., Мазуркевич О.Ф.
ОНАЗ ім. О.С. Попова

ФІЗИЧНІ ТА НЕФІЗИЧНІ МОДЕЛІ КОЛЬОРОСПРИЙНЯТТЯ
ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ВІДЕОТЕХНОЛОГІЯХ

Анотація. Обговорено можливі варіанти побудови моделей кольоросприйняття для
застосування в телевізійних та споріднених застосованнях.

Моделі  кольоросприйняття,  що  їх  застосовують  в  сфері  мовленнєвих  й  не
мовленнєвих відеотехнологій та інших застосовань, такі як  CIELAB [1] та  CIECAM02 [2],
побудовано на основі інтерпретації алгоритму роботи колбочкового апарату людського зору
з  урахуванням  його  адаптації  до  умов  спостереження  зображення.  Ці  моделі  може  бути
визначено як фізичні, оскільки вони описують механізм кольоросприйняття з урахуванням
механізмів роботи компонентів зорової системи та їх взаємодії.

Паралельно з фізичними моделями може бути застосовувано нефізичні моделі. Такі
моделі може бути адресовано до застосовань, для яких може бути не взято до уваги умови
адаптації до умов спостереження зображення. До них можна віднести модель  CIELUV [3],
широко  застосовувану  в  сфері  відеотехнологій  та  інших застосовань.  В колориметричній
літературі  також  опубліковано  моделі,  спрямовані  на  рівноконтрастне  представлення
множини  колірностей.  Сюди  можна  віднести  моделі  Фарнсворта  [4],  Болдирева  та
Мартинова  [5],  а  також  геодезичну  модель  Мак-Адама  [6],  які  дозволяють  таким  чином
перетворити  площину  колірності,  що  еліпси  кольоророзрізнення  стануть  максимально
близькими  за  площею  та  з  мінімальним  ексцентриситетом.  Комбінація  кольоровісної
площини  зі  світлотною  віссю  дозволяє  для  нефізичних  моделей  побудувати
рівноконтрастний колірний простір. Для таких моделей можливе більш повне коригування
нерівномірності кольоровісної шкали, оскільки у цьому разі може бути застосовано більш
складні перетворення кольоровісної площини.

Застосування  подібних  моделей  може  призвести  до  ще  одного  способу  побудови
моделей кольорового зору, які поєднували би властивості фізичних і нефізичних моделей,
що може стати основою побудови біль рівноконтрастних колірних просторів.
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Корбан Д.В., Ревенко В.Ю., Корбан В.Х.
Одесская национальная морская академия 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ФОНОВ 
ПО ИХ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫМ СВОЙСТВАМ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ   

 СЕЛЕКЦИИ ЭХО-СИГНАЛОВ НАВИГАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ
 

Аннотация.  В  докладе  обоснована  возможность  идентификации  атмосферных
образований,  являющихся  мешающим  фоном  при  радиолокационном  наблюдении
навигационных  объектов.  Идентификация  основана  на  аппроксимации  элементарных
отражателей атмосферных образований определенной формы, которые при определенных
условиях  могут  изменять  поляризацию  облучающей  волны.  Аппроксимирующей  моделью
является  матрица  рассеяния  Мюллера.  За  основу  деления  атмосферных  образований  на
определенные классы принят вид их корреляционной матрицы. Атмосферные образования в
соответствии с их корреляционными матрицами отнесены к 1, 2, 3, 4 классам. Показано,
что  поляризационные  свойства  частиц  атмосферных  образований  1,  2,  3  и  4  классов
влияют  на  эхо-сигналы  атмосферных  помех.  Уменьшение  этого  влияния  основано  на
использовании  антенн  определенного  типа  при  радиолокационном  наблюдении
навигационных объектов.  

Известно, что облака и осадки существенным образом влияют на радиолокационное
наблюдение  навигационных  объектов  [1,  2,  3].  Частицы таких  атмосферных образований
имеют различное фазовое состояние, форму, размеры и пространственную ориентацию. Это
приводит  к  изменению  поляризации  облучающей  атмосферный объект  электромагнитной
волны,  которая  при  рассеянии  становится   частично  поляризованной.  В  суммарном  эхо-
сигнале  присутствует  эхо-сигнал  навигационного  объекта  и  фоновый  эхо-сигнал
атмосферного  образования,  который  искажает  радиолокационную  информацию  о
навигационном объекте.  Возникает необходимость в подавлении мешающего эхо-сигнала.
Для  решения  задачи  подавления  атмосферного  фона  необходимо  исследовать  тезаурус
атмосферных  образований,  который  составит  определенную  часть  информационного
обеспечения  при  решении  задач  по  селекции  и  распознаванию  навигационных  объектов.
Оперативная часть тезауруса  может быть организована после классификации атмосферных
объектов  по  их  корреляционным  матрицам.  Диаграмма  направленности  антенны
соответствует оператору, который коммутирован с матрицами когерентности, коэффициенты
которых и определяют определенный класс атмосферного образования. 

Целью  доклада  является  обоснование  возможности  идентификации  атмосферных
образований по их поляризованным свойствам.

При радиолокационном наблюдении навигационного объекта судовой РЛС на фоне
атмосферных  образований  (ливневые  осадки),  эхо-сигналы  представляют  собой  частично
поляризованную  волну,  сформированную  совокупностью  навигационный  объект  –
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атмосферное образование. Будем считать навигационный объект нефлюктуирующей целью.
Зададим отражающие свойства такой цели матрицей Мюллера, состоящей из шестнадцати
вещественных коэффициентов:     

                            .                                         (1)

Отражающие свойства атмосферного образования зададим также матрицей Мюллера:

            .                                     (2)

Тогда  суммарные  отражающие  свойства  цели  и  атмосферного  образования
представим суммарной матрицей Мюллера:

       .                       (3)

В  реальных  условиях  радиолокационное  наблюдение  навигационных  объектов
происходит  на  фоне  атмосферных  образований,  состоящих  из  частиц  воды  или  льда,
имеющих  различную  форму,  размеры  и  ориентацию  в  пространстве.  Атмосферные
образования,  на  фоне которого  наблюдаются  радиолокационной станцией  навигационные
объекты,  изменяют  поляризацию  облучающей  навигационный  объект  электромагнитной
волны.

В соответствии с этим, матрица рассеяния навигационных объектов, наблюдаемых на
фоне  атмосферных  образований,  будет  отличаться  от  матрицы  навигационных  объектов,
наблюдаемых  в  чистой  атмосфере.  При  радиолокационном  наблюдении  навигационного
объекта на фоне атмосферных образований примем независимость поляризационных свойств
навигационного объекта, от поляризационных свойств атмосферного образования.

Средние значения элементов матрицы рассеяния совокупности навигационный объект
–  атмосферное  образование  определяются  соответствующими  средними  значениями
элементов  матрицы  рассеяния  навигационного  объекта,  а  их  флюктуационные
характеристики – элементами матрицы рассеяния атмосферного образования. В соответствии
с этим, матрица средних значений будет определяться только поляризационными свойствами
навигационного объекта, а вторая матрица – атмосферным образованием. 

Для  определения  влияния  атмосферных  образований  на  эффективность  работы
судовой  РЛС  при  радиолокационном  наблюдении  навигационных  объектов,  проведем
разделение всех атмосферных образований, встречающихся на пути судна, на определенные
классы,  используя  в  качестве  критериев  разделения  их  поляризационные  свойства.
Используя  метод  канонических  разложений,  коэффициенты  матриц  (1)  и  (3)  можно
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представить  суммой  их  математических  ожиданий  и  конечной  или  бесконечной  суммы
элементарных функций [4]

 = , (4)

  

где    -  элементы разложения,  являющиеся случайными величинами,  одинаковыми для

всех  элементов  матриц  рассеяния  с  нулевыми  математическими  ожиданиями;    –

некоторые случайные координатные функции.
Учитывая  некоррелированность  элементов  разложения  для  коэффициентов

корреляционной  матрицы,  соответствующей  матрице  рассеяния  (3),  матрицу  вторых
начальных моментов,  т.е.  корреляционную матрицу атмосферных образований запишем в
виде:

                       .                             (5)

За основу деления атмосферных образований на определенные классы примем вид их
корреляционной матрицы (5).

1. Если в атмосферном    образовании частицы имеют форму столбиков, то их
можно  рассматривать  как  совокупность  линейных  вибраторов.  Электромагнитная  волна,
рассеянная таким вибратором, обусловлена протекающим вдоль него током и будет иметь
линейную  поляризацию  независимо  от  поляризации  облучающей  волны.  Тогда  при
произвольной ориентации частиц такого атмосферного образования матрица (5) имеет вид:

                                .                                        (6)

Здесь:  ,    .

2. Если атмосферное образование состоит из частиц сферической формы, то их
можно  рассматривать  как  элементарные  электрические  вибраторы,  представляющие  в
поляризационном  отношении  изотропный  атмосферный  объект.  При  облучении  такого
атмосферного  объема  электромагнитной  волной  линейной  или  круговой  поляризации,
матрица (5) запишется в виде:

            .                                   (7)

Здесь .
3. Для  атмосферных  образований  в  виде  совокупности  ледяных  кристаллов

коэффициенты матрицы (5) будут удовлетворять условиям:
,    ,    ,   ,    .
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Тогда матрица (5) запишется в виде: 

                            .                                    (8)

Для  таких  атмосферных  образований  отраженная  мощность  и  поляризационные
параметры зависят от поляризации облучающей волны.

4. Наиболее  общим  классом  атмосферных  образований  являются  такие,  на
элементы  корреляционной  которых  не  накладывается  никаких  ограничений.  Такие
атмосферные образования будем относить к атмосферным образованиям общего типа.

Выводы. 
1. Для  атмосферного  образования,  частицы  которых  отнесены  к  линейным  и

изотропным  в  поляризационном  смысле  объектам.  Характерным  является  то,  что
отраженные от них сигналы являются полностью поляризованными.

2. Для  подавления  отражений  от  таких  атмосферных  образований  при
радиолокационном наблюдении навигационных объектов могут быть использованы антенны
с взаимно – невзаимными поляризационными свойствами.

3. Эхо-сигналы  атмосферных  образований  типа  симметричных  объектов,  а  также
атмосферных образований общего типа являются частично поляризованными. Подавление
отражений от таких атмосферных образований не является  полным.
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Ирха В.И.
ОНАС им. А.С. Попова

ОСОБЕННОСТИ ДЕГРАДАЦИИ СВЕТОДИОДОВ 
ПРИ МНОГОКРАТНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ γ- КВАНТОВ

Аннотация. Проведено исследование деградации светодиодов на основе  GaAlAs при
многократном  их  облучении  γ  –  квантами  С0

60.  Изучены  изменения  электрических  и
электролюминесцентных  характеристик  оптических  излучателей  при  длительном
радиационном воздействии. Показано, что для уменьшения изменений выходного лучистого
потока  при  γ  –  облучении    исследованные  светодиоды  предпочтительно  питать  от
источника постоянного напряжения, а не постоянного тока.

В  светоизлучающих  диодах  на  основе  излучающих  многослойных  гетероструктур
(МГС)  типа  GаAlAs в  процессе  радиационной  деградации  инжекционной
электролюминесценции  увеличивается  концентрация  центров  безызлучательной
рекомбинации в активной области кристалла. Причиной данного явления может быть:
1)  изменение  положения  примесных  атомов  в  решетке  с  использованием  энергии
рекомбинирующих  электронов  и  дырок;  2)  рост  примесных  комплексов  вследствие  их
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перезарядки;  3)  диффузия  и  дрейф  примесных  атомов;  4)  генерация  дислокаций  за  счет
нагрева кристалла и различия значений термического коэффициента расширения отдельных
областей многослойных структур.

Использование  МГС  дает  возможность  разделить  роль  электрического  поля  и
процессов  генерации  и  рекомбинации  неосновных  носителей  заряда  в  радиационной
деградации светодиодов на основе GаAlAs.

Поглощение  люминесцентного  излучения  и  повторное  излучение  фотонов  в
многослойных  гетероструктурах  используется  для  существенного  повышения  квантового
выхода фото – и электролюминесценции.  При этом наблюдается  нелинейная зависимость
внешнего  квантового  выхода  люминесценции  от  внутреннего  квантового  выхода,  что
должно  приводить  к  особенностям  радиационной  деградации  МГС  при  многократном
воздействии γ-квантов.

Обнаружено,  что  в  процессе  радиационной  деградации  при  γ-облучении С0
60

увеличение  безызлучательного  тока  в  области  объемного  заряда  и  рост  коэффициента
поглощения  света  несущественны.  Основным  механизмом  уменьшения  интенсивности
коротковолновой полосы излучения при γ-облучении в исследованных светодиодах является
увеличение интенсивности безызлучательной рекомбинации.

Зависимость  относительного  уменьшения  интенсивности  коротковолновой  полосы
излучения исследованных светодиодов от интегрального потока γ – квантов согласуется с
предположением,  что  радиационная  деградация  обусловлена  именно  введением
безызлучательных  центров рекомбинации. Получен коэффициент радиационного изменения

времени  жизни  в  активном  слое  при  γ-облучении  порядка  
квант

cм
109,0

1 2
17

0


n

, где  

0
n  –  начальное время жизни электронов, которое в различных образцах отличается в 2-3

раза  от  среднего  значения  для  всей  партии  образцов.  Поэтому  скорость  радиационной
деградации  исследованных  светодиодов  при  многократном  воздействии  γ-квантов
отличается от образца к образцу. Основную роль в радиационной деградации исследованных
светодиодов  при  многократном  облучении  γ-квантами  играет  не  увеличение  оптических
потерь,  а  увеличение  интенсивности  безызлучательной  рекомбинации  носителей  заряда,
инжектированных в активную область структуры.

Ирха В.И.
ОНАС им. А.С. Попова

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ 
ИЗЛУЧАЮЩИХ ДИОДОВ НА ОСНОВЕ InGaAsP

Аннотация. Исследовались электрические и электролюминесцентные характеристики
излучающих диодов. Изучено влияние токовой тренировки при различных плотностях тока
и  температурах  на  интенсивность  излучения  и  характеристики  диодов.  Показано,  что
деградация  исследованных  излучателей  обусловлена  изменением  соотношения  между
излучательной  и  безызлучательной  компонентами  тока  в   p-n-переходах,  а  также
изменением времени жизни электронов в активной области гетероструктур.

Исследовались светоизлучающие диоды на основе твердого раствора Gax In1-x As1-y Py,
предназначенные  для  работы  в  области  спектра  1000-1100  нм,  полученные  методы
жидкофазовой эпитаксии. Основными типами структур на основе данного материала были
структуры  вида  n-InP - n(p)-GaxIn1-xAs1-yPy,  а  легирующими  примесями  p-  и  n-областей
структур были цинк и теллур соответственно. Такие светодиоды очень часто применяются в
метрологии. Технические характеристики метрологических систем существенно зависят от
эффективности и надежности используемых излучающих диодов.
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Величина  квантового  выхода  излучающих  диодов  определяется  параметрами
нескольких этапов преобразования электрической энергии в энергию оптического излучения.
На характер нестабильностей излучателей влияют структура и технологические особенности
получения p-n-переходов, наличие неконтролируемых примесей и дефектов.

В  настоящее  время  имеется  много  работ,  посвященных  изучению  механизмов
нестабильностей излучающих диодов на основе полупроводников группы А3В5. Отмечается
роль дефектов структуры кристаллической решетки, участие неконтролируемых примесей,
вакансий и междоузельных атомов в деградации излучающих диодов. Однако, не решены
вопросы: 1) с каким этапом преобразования энергии связаны нестабильности излучателей;  
2)  каков  микромеханизм  нестабильностей.  Решение  данных  вопросов  необходимо  для
разработки  путей  повышения  эффективности  и  стабильности  излучающих  диодов,  для
количественного  описания  деградационных  процессов  и  прогнозирования  надежности
излучателей.

Для  выяснения  причин  уменьшения  эффективности  излучателей  при  снижении
уровня  инжекции  и  повышении  температуры  изучались  электрические  и
электролюминесцентные  характеристики  диодов  при  различных  температурах.
Исследовалась кинетика деградации таких диодов за большой промежуток времени.

Для  выяснения  механизма  деградации  анализировались  изменения  мощности
излучения при низких и высоких уровнях инжекции в одних и тех же образцах. Изучалось
влияние плотности тока и температуры на деградационные явления. По величине фототока 
p-n-переходов  оценивались  изменения  времени  жизни  электронов  в  активной  области
диодов.

Полученные  эксперементальные  результаты  позволяют  объяснить  уменьшение
эффективности излучателей на основе InGaAsP при понижении уровня инжекции влиянием
токов  утечки,  связанных  с  неоднородностями  p-n-переходов.  Деградация  излучающих
диодов  связана  как  с  увеличением  токов  утечки,  так  и  с  изменением  времени  жизни
электронов  в  активной  зоне  диодов.  Наблюдаемые  закономерности  деградации
исследованных  излучающих  диодов  качественно  и  количественно  объясняются  с  учетом
дрейфа  заряженных  дефектов  в  электрическом  поле.  Проведен  расчет  данного  процесса.
Сопоставление  результатов  расчета  и  эксперемента  дает  оценку  коэффициента  диффузии
подвижных деффектов порядка (2…8)· 10-11см2/с.

Установлено, что для увеличения эффективности исследованных излучающих диодов
низких уровнях инжекции,  а также для повышения их надежности необходимо устранить
неоднородности  p-n-переходов,  приводящие  к  сужению  области  объемного  заряда.  Для
повышения  стабильности  излучателей  необходимо  уменьшить  концентрацию  подвижных
остаточных  примесей  и  дефектов  кристаллической  решетки  в  используемых
гетероструктурах.  Указанные  неоднородности  p-n-переходов  могут  быть  связаны  со
скоплениями  дислокаций,  приводящими  к  искривлению  фронта  диффузии  легирующей
примеси. Поэтому основным путем повышения эффективности и стабильности излучающих
диодов на основе InGaAsP является снижение плотности дислокаций в гетероструктурах.

Кийко С.Н.
ОНАС им. А.С. Попова

ПРИНЦИПЫ ВОЗМОЖНОЙ КОРРЕКЦИИ ИСКАЖЕНИЙ ВИДЕОСИСТЕМ,
СВЯЗАННЫХ С ОГРАНИЧЕННОЙ ГЛУБИНОЙ РЕЗКОСТИ ОБЪЕКТИВОВ

Аннотация. Рассмотрены актуальные проблемы автоматической коррекции глубины
резкости  телевизионного  изображения  объемной  сцены,  а  также  основные  принципы
возможной  коррекции  искажений  видеосистем,  связанных  с  ограниченной  глубиной
резкости используемых объективов.
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С  внедрением  в  мировую  практику  систем  стереоскопического  телевидения
становится  актуальной  проблема  автоматической  коррекции  глубины  резкости
телевизионного изображения объемной сцены с помощью электронных средств.

Важной  особенностью  стереоскопического  телевидения  является  то,  что
характеристики передачи объёмной сцены зависят от глубинной координаты. Без её знания
нельзя судить об искажениях изображения в каждой его точке. Искажения, которые связаны
с  ограниченной  глубиной  резкости,  зависят  от  характеристик  объективов,  которые
используются, а также от параметров съёмки изображения.

На сегодняшний день  при использовании камер  со  сдвоенной высококачественной
оптикой мы можем знать, на каком расстоянии находится каждая точка передаваемой сцены.
В  таком  случае  можно  управлять  коррекцией  четкости  изображения  объемной  сцены  в
зависимости от глубины резкости при полном отсутствии коррекции в фокальной плоскости
оптической системы. При удалении от фокальной плоскости из-за увеличения размытости
изображения необходима большая степень коррекции.

При использовании камер со сдвоенной оптической системой объективы могут быть
примитивными  либо  достаточно  сложны  по  своей  конструкции.  То  есть,  конструкция
объективов может влиять на степень коррекции глубины резкости, в случае если в ней есть
необходимость.

Возможная  степень  коррекции  зависит  от  сложности  конструкции  используемого
объектива.  В зависимости  от сложности конструкции оптической системы используемого
объектива  могут  существовать  различия  в  ходе  лучей,  поэтому  отображение  точек  на
определенной глубине будет отличаться при использовании различных объективов.

При использовании характеристики зависимости глубины резкости объектива от его
параметров  можно  составить  компьютерную  компоненту,  которая  будет  вычислять  все
возможные ситуации и заполнять таблицу, с помощью которой можно будет с достаточной
скоростью для каждой точки определять необходимую степень коррекции искажений.

На  сегодняшний  день  существует  достаточно  большое  количество  публикаций  по
характеристикам человеческого зрения, но при этом они характеризуют изменение частотно-
контрастных характеристик человеческого зрения при различных удалениях от фокальной
плоскости,  однако  требуется  систематизация  и  интерпретация  соответствующих
закономерностей  с  точки  зрения  их  использования  при  решении  задач  исследования  и
построения приложений вещательного и невещательного применения. При любом удалении
изображения от главной оптической оси зрительной системы четкость его будет изменяться.
Значительное  отклонение  от  оптической  оси  приводит  к  размытому  восприятию
изображения. Таким образом, актуальным вопросом является изучение зависимости того, как
человек воспринимает различные предметы, находящиеся на разном угловом расстоянии от
главной оптической оси, а также определение необходимой степени коррекции искажений
видеосистем связанных с ограниченной глубиной резкости используемых объективов.
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Копитко В.О.
ОНАЗ ім. О.С. Попова

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗГОРТАННЯ МЕРЕЖ 
ШИРОКОСМУГОВОГО ДОСТУПУ СТАНДАРТУ IEEE 802.11

Анотація.  На  сучасному  етапі  розвитку  мережевих  технологій  технологія
бездротових  мереж  Wi-Fi  є  найбільш  зручною  в  умовах,  які  вимагають  мобільність,
простоту установки і використання. Важливою задачею є здатність точно передбачати
рівень сигналу, що приймається (RSSI), на ймовірному місцерозташуванні станції. Типовий
підхід для розробки моделі прогнозування полягає в проведенні вимірювань у конкретному
середовищі  розповсюдження  радіосигналу.  Після  проведення  відповідного  аналізу  даних
вимірювань  можлива  розробка  моделі  розповсюдження  радіохвиль.  Точне  передбачення
потужності прийнятого сигналу може компенсувати проблеми поганої зони обслуговування
мережі й забезпечити прийнятну якість обслуговування.

За останні  два десятиліття  бездротова мережа набула значного розвитку.  З  одного
боку, широкий спектр сучасних бездротових технологій значно полегшив наше повсякденне
життя  й,  таким  чином,  стимулював  великий  попит  на  мобільні  пристрої:  ноутбуки,
смартфони, планшети тощо. З іншого боку, популярність цих мобільних пристроїв, у свою
чергу, сприяла швидкому розвитку бездротової мережі. 

Мережі Wi-Fi  працюють в неліцензійній смузі  частот  2,4 ГГц,  у  якій,  як  правило,
виникає  підвищений  рівень  перешкод.  Чим  більш  «шумний»  канал,  тим  більше
застосовуються  надійні  механізми  модуляції  та  виправлення  помилок,  що  зменшують
швидкість  передачі  даних.  Низька  потужність  сигналу,  яка  в  цілому  залежить  від  умов
розповсюдження радіосигналів, призводить до низької продуктивності.

Важливою задачею є здатність точно передбачати рівень сигналу,  що приймається
(RSSI),  на  ймовірному  місцерозташуванні  станції.  Типовий  підхід  для  розробки  моделі
прогнозування полягає в проведенні вимірювань у конкретному середовищі розповсюдження
радіосигналу. Після проведення відповідного аналізу даних вимірювань можлива розробка
моделі  розповсюдження  радіохвиль.  Точне  передбачення  потужності  прийнятого  сигналу
може компенсувати проблеми поганої зони обслуговування мережі й забезпечити прийнятну
якість обслуговування. 

На  практиці  доволі  складно  моделювати  потужність  прийнятого  сигналу  через
випадкові  характеристики бездротового каналу,  який може змінюватися як у часі,  так і  в
просторі.  Зокрема,  сигнал  в  бездротовому  середовищі  поширення  може  піддаватися
декільком явищам, таким як відображення, розсіювання і дифракція. Тому, приймач отримує
кілька  копій  вихідного  сигналу  з  затримкою,  що  призводять  до  тимчасового  або
просторового завмирання рівня сигналу.

Таким  чином,  моделювання  рівня  сигналу  є  важливим  завданням,  адже
продуктивність бездротової мережі більшою мірою залежить від умов радіопокриття. Тому,
важливо  проводити  вимірювання  й  аналізувати  зібрані  дані  для  розробки  моделі
прогнозування, характерної для цього середовища поширення.

Метою цієї роботи є аналіз параметрів емпіричної моделі поширення радіохвиль на
основі  експериментальних  вимірювань  показника  рівня  сигналу  (RSSI)  всередині
приміщення на частоті 2,4 ГГц.
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Емпіричні моделі – це моделі, які розроблені на основі експериментальних вимірів
потужності  прийнятого  сигналу,  проведених  у  типовій  обстановці  навколишнього
середовища.  Емпіричні  моделі  зазвичай  розглядають  втрати  в  тракті  як  функцію  деяких
значущих параметрів: відстані, частоти, висоти антени. Вони зазвичай прості в реалізації і
вимагають  дуже  низьких  обчислювальних  зусиль.  Недоліком  цих  моделей  є  їхня  низька
точність для конкретних випадків, оскільки вони не беруть до уваги конкретне середовище
поширення. Крім того, враховується тільки прямий шлях передачі сигналу між передавачем і
приймачем,  який  вкрай  рідко  є  переважаючим  шляхом,  а  такі  ефекти,  як  дифракція,
розсіювання  і  відображення  трапляються  частіше.  Емпіричні  моделі  широко
використовуються в проектуванні бездротових мереж через низький обчислювальний час і
обчислювальне навантаження.

Нижче наведено графік (рис.1), на якому відображено залежність рівня сигналу від
відстані, побудована на основі найпопулярніших емпіричних моделей (за однакових вхідних
даних).

Як  видно,  ці  моделі  дають  усередненні  значення,  до  того  ж  зі  значними
розбіжностями (деякі більш «оптимістичні», деякі менш) 

Точності  даних моделей розповсюдження не завжди достатньо ,
При побудові бездротової мережі важливо правильно розуміти завдання, які будуть

покладені  на  мережу,  і  виконати  відповідне  проектування.  Поширена  помилка  -  невірна
оцінка максимального ймовірного числа користувачів. Особливо часто це відбувається при
проектуванні  мереж  в  готелях,  аеропортах  та  інших  публічних  місцях.  У  результаті,  у
момент пікових навантажень мережа може виявитися повністю непрацездатною.

У  цій  роботі  на  основі  експериментальних  даних,  які  були  отримані  в  процесі
тестування  активної  мережі  безпровідного  доступу  стандарту  IEEE  802.11n,  заплановано
розробити   емпіричну  модель,  яка  дозволить  більш  точно  виконувати  радіочастотне
планування локальної вуличної мережі Wi-Fi у міських умовах.

Тестування  бездротової  мережі  проводилося  за  допомогою  декількох  (задля
отримання  більш  точних  результатів)  популярних  програм.  Зокрема,  було  використано
програму  «Acrylic  Wi-Fi  Home»,  а  також  «Wi-Fi  Scanner»,  оскільки  вони
багатофункціональні  та дозволяють в  онлайн-режимі спостерігати за безліччю параметрів
мережі.

Рисунок 1. Графік залежності рівня сигналу від відстані
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Функції  програм  «Acrylic  Wi-Fi  Home»  а  також  «Wi-Fi  Scanner»  складаються  з
моніторингу, сортування і запису всіх доступних параметрів Wi-Fi, а саме: SSID, MAC-адрес,
канал,  індикатор  потужності  прийнятого  сигналу  (RSSI),  тип  мережі,  протокол  безпеки
мережі в межах зони дії WNIC. Ці параметри фіксуються, у середньому, щосекунди. Вони
здатні працювати на частотах 2,4 ГГц і 5 ГГц.

Рисунок 2. Приклад користувацького интерфейсу

Основною мотивацією для проведення експерименту є відомий факт, що бездротові
локальні  мережі  IEEE  802.11  демонструють  адаптивні  характеристики  щодо  умов
радіопокриття. У зв'язку з цим, максимальні показники продуктивності мережі можуть бути
досягнуті  лише  в  рамках  ефективного  радіопланування,  яке  вимагає  надійної  моделі
поширення радіохвиль для конкретного середовища.
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АНАЛІЗ ВИМОГ ДО РАДІОІНТЕРФЕЙСУ СИСТЕМИ 
РУХОМОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ П’ЯТОГО ПОКОЛІННЯ (5G)

Анотація.  Проведено  аналіз  подальшого  розвитку  технологій  рухомого  зв’язку.
Розглянуто мінімальні основні вимоги до радіоінтерфейсу технологій 5G IMT-2020. Визначено
основні  характеристики  фізичного  рівня  та  майбутні  частотні  смуги  для  нового
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радіоінтерфейсу NR (New Radio) високошвидкісних додатків рухомого широкосмугового доступу
5G.

Радіотехнології  рухомого  зв'язку  є  невід'ємною  частиною  повсякденного  життя.
Постійний розвиток  суспільства  пред’являє  нові  вимоги,  зумовлені,  зокрема збільшенням
швидкості  передавання  даних,  появою  нових  пристроїв  з  різними  покращеними
можливостями, підвищення якості та доступності послуг.

Вже зараз,  мережі радіотехнології  4G LTE стають домінуючими в світі.  Станом на
листопад 2018 року в комерційний експлуатації   перебуває  715 мереж LTE в 208 країнах
світу. Більше ніж третина операторів вже використовують стандарт LTE-Advanced, а деякі
встигли  запустити  технологію наступного  покоління  –  LTE-Advanced  Pro,  яка  забезпечує
пікові  швидкості  передавання  даних  на  рівні  1  Гбіт/с  і  вище.  За  даними  звіту  GSA  [1]
загальна  кількість  абонентів  в  мережах  LTE  на  початок  третього  кварталу  2018  року
становила 3,6 млдр. користувачів (рис. 1).

+1.1 млдр. користувачів 
за останні 12 місяців 

Рисунок 1. Зростання абонентської бази LTE

Технології  рухомого зв’язку п’ятого покоління – це нова фаза еволюції  стандартів
рухомого зв’язку, після 4G LTE. Мережі п’ятого покоління доцільно розглядати з точки зору
терміну IMT-2020, що використовується в рамках Міжнародного союзу електрозв’язку (ITU)
стосовно  формування  концепції  майбутнього  розвитку  Міжнародного  рухомого
електрозв'язку (IMT) на період до 2020 року і далі.

Відповідно  до  Рекомендації   ITU-R  M.2083  [2],  передбачено  розвиток  послуг  і
радіоінтерфейсів у трьох основних напрямках:

 подальший розвиток рухомого широкосмугового доступу (eMBB);
 розвиток застосувань з високою надійністю і малою затримкою (URLLC);
 розвиток масових комунікацій між-машинного з’єднання (M2M).
Процес вибору параметрів для нового радіоінтерфейсу 5G (IMT-2020) відбувається на

снові принципів, що викладено в Резолюції 65  ITU-R. Реалізацію цих принципів здійснює
дослідна група ITU-R 5D. Відповідно до плану оцінки радіонтерфейсів  IMT-2020 остаточні
радіоінтерфейси 5G буде прийнято в жовтні 2020 року.

Розроблення  та  прийняття  нового  радіоінтерфейсу  5G здійснюється  відповідно  до
мінімальних вимог, що було розроблено в Звіті ITU-R M.2410 [3] (таблиця 1).

Таблиця 1 – Мінімальні основні вимоги до радіоінтерфесу технологій IMT-2020
Характеристика Мінімальні вимоги IMT-2020 

Пікова швидкість передавання 
даних

 20 Гбіт/с (сполученість  вниз) для eMBB
 10 Гбіт/с ( сполученість вгору) для eMBB
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Пікова спектральна ефективність 

 30 біт/с/Гц (8 просторових потоків для 
сполученості  вниз)
 15 біт/с/Гц (4 просторових потоки для  
сполученості вгору)

Практична швидкість передавання 
даних користувача

 100 Мбіт/с (сполученість вниз) 
 50 Мбіт/с (сполученість вгору)

Середня спектральна ефективність 
(для eMBB)

 сполученість вниз:
 в приміщенні – 9 біт/с/Гц;
 щільна міська забудова – 7,8 біт/с/Гц;
 сільська місцевість – 3,3 біт/с/Гц

 сполученість вгору:
 в приміщенні – 6,75 біт/с/Гц;
 щільна міська забудова – 5,4 біт/с/Гц;
 сільська місцевість – 1,6 біт/с/Гц

Затримка в площині користувача 
 4 мс (для eMBB);
 1 мс (для URLLC).

Щільність підключень  До 1 млн/км2 (для М2М)
Ширина смуги ≥ 100 МГц

Розроблення технічних специфікацій для технологій п’ятого покоління проводить 3GPP.
Стандартизація радіо інтерфейсів, що відповідають 5G відбувається у дві основних фази:

 Фаза 1 – це 3GPP Release 15, який прийнято в червні 2018 року. Ці специфікації
містять  параметри  нового  радіоінтерфейсу  NR  для  високошвидкісних  додатків  рухомого
широкосмугового доступу (eMBB), включаючи базові функції роботи мереж, а саме роумінг,
контроль якості, безперервність обслуговування, взаємна робота між мережами, доступ до не
3GPP мереж, позиціонування, система попередження громадськості, IMS, аварійні служби та
пріоритетні послуги;

 Фаза 2 – це 3GPP Release 16, який планується прийняти в жовтні 2019 року. Ці
специфікації забезпечать роботу додаткових сервісів в мережах 5G NR.

У  попередні  роки  3GPP  проводило  оцінку  ефективності  різних  варіантів  для
фізичного  рівня.  На  даному етапі  вирішено,  що  для  систем  5G,  які  будуть  працювати  в
діапазонах частот нижче 40 ГГц і підтримувати послуги eMBB і URLCC, потрібно включити
в специфікації Фази 1 технологію CP-OFDM (ортогональне частотне мультиплексування з
використанням циклічного префікса) для сполученості вниз і вгору. Для сполученості вгору
також  є  можливість  використання  технології  DFT-S-OFDM  (ортогональне  частотне
мультиплексування  на  базі  дискретного  перетворення  Фур'є).  В  системі  LTE  також
використовуються обидві ці технології: на сполученість вниз – CP-OFDM; на сполученість
вгору – DFT-S-OFDM.

Для систем 5G в діапазонах частот вище 40 ГГц, а також для систем, М2М, можуть
розглядатися інші варіанти фізичного рівня радіоінтерфейсу в наступних виданнях 3GPP.

Для підвищення ефективності використання частотного ресурсу в 5G NR змінюються
рознесення між підносійними коливаннями з 15 кГц в LTE до 15 – 480 кГц  (Фаза 1) та
можливими значеннями від 3,75 до 960 кГц (Фаза 2). 

Радіоінтерфейс 5G NR буде працювати як у смугах до 6 ГГц (це насамперед 3400 –
3800 МГц та  700 МГц),  так  і  в  діапазонах  вище 24 ГГц.  Для смуг частот  вище 24 ГГц
тривають дослідження щодо визначення смуг частот у діапазонах частот від 24,25 ГГц до 86
ГГц.  Розподіл нових смуг частот в діапазонах вище 24 ГГц буде здійснено на Всесвітній
конференції радіозв’язку, яка відбудеться наприкінці 2019 року.

Завдяки використанню діапазонів частот вище 24 ГГц подальший розвиток отримує
технологія  MIMO  (антенна  техніка,  що  використовує  множину  “входів”  і  множину
“виходів”).  Оскільки  розмір  випромінювальних  елементів,  як  правило,  мають  порядок
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довжини  хвилі,  то  при  переході  до  міліметрового  діапазону  частот  кількість
випромінювальних   елементів  суттєво  зростає.  Тому  буде  можливим  використання  схем
масивного MIMO, тобто до антенних систем з числом керованих антен більше 8. При цьому
кожна «керована антена» може являти собою групу випромінюючих елементів.  У 5G NR
будуть  використані  дві  основні  складові  технології  масивного  MIMO  –  адаптивне
формування  променя  діаграми  спрямованості  антени  в  горизонтальній  та  у  вертикальній
площині,  (3D  beamforming)  і  багатокористувацький  MIMO  (MU-MIMO).  Можливість
формування безлічі променів діаграми спрямованості антени для різних просторових потоків
у разі застосування масивного MIMO дозволяє ефективно реалізувати розраховані на багато
користувачів схеми MIMO. 

Таким  чином,  стандартизацію,  вибір  радіоінтерфейсів  та  виділення  нових  смуг
радіочастот для систем зв’язку п’ятого покоління буде закінчено к 2020 року.  
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ПІДГОТОВКА ДО ВСЕСВІТНЬОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ РАДІОЗВ’ЯЗКУ 2019 РОКУ

Анотація. Розглянуто принципи та порядок підготовки до Всесвітньої конференції
радіозв’язку  2019  року  (ВКР-19).  Проведено  аналіз  основних  пунктів  порядку  денного
відповідно до звіту зборів по підготовці до конференції (ПЗК).

Всесвітні  конференції  радіозв'язку проводяться кожні три-чотири роки. У завдання
ВКР  входить  аналіз  та,  в  разі  необхідності,  перегляд  Регламенту  радіозв'язку  (РР)  [1],
міжнародного  договору,  що  регулює  використання  радіочастотного  спектру,  а  також
геостаціонарних  та  не  геостаціонарних  супутникових  орбіт.  Перегляди  здійснюються  на
основі порядку денного, який визначається Радою Міжнародного союзу електрозв’язку (ITU)
де враховуються рекомендації попередніх ВКР.

Відповідно до Статуту ITU, ВКР може:
 переглянути РР та будь-які пов'язані з ним Плани частотних присвоєнь і частотних

виділень;
 розглянути будь-які питання щодо радіозв'язку всесвітнього характеру;
 дає доручення Радіорегламентарному комітету та Бюро радіозв'язку і аналізує їх

діяльність;
 визначає  Питання  для  вивчення  Асамблеєю  радіозв'язку  (АР)  та  її  дослідними

комісіями при підготовці до майбутніх ВКР.
На  основі  внесків,  отриманих  від  адміністрацій  зв’язку,  Спеціального  комітету,

дослідних комісій Сектору радіозв'язку, що стосуються усіх питань, які підлягають розгляду
на всесвітніх та регіональних конференціях радіозв'язку, Збори по підготовці до конференції
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готують зведений звіт,  який в подальшому використовується для підтримки роботи таких
конференцій.

Остання ВКР відбулася з 2 по 27 листопада 2015 року в місті Женева, Швейцарія. За
результатами  її  роботи  було  визначено  ряд  питань,  які  будуть  досліджуватися  та  за
результатами таких досліджень розглядатися під час роботи на наступній ВКР (з 28 жовтня
по 22 листопада 2019 року). Ці питання визначені в Резолюції 809 (ВКР-15) [2].

Одразу ж після закінчення ВКР-15 було проведено першу сесію ПЗК 19-1 з  метою
організації  та координації  підготовчих досліджень для ВКР-19 на основі підсумків роботи
Всесвітньої конференції радіозв'язку 2015 року та АР 2015 року.

ВКР-15 в своїй Резолюції 809 (ВКР-15) [2] спонукала ПЗК приступити до підготовки
ВКР-19. На зборах були присутні  269 учасників з 63 держав-членів,  один спостерігач від
Держави Палестина та 25 Членів Секторів, включаючи голів 1-ї, 3-ї, 4-ї, 5-ї та 6-ї Дослідних
комісій (ДК) ITU-R.

Після  ретельного  розгляду  13  вкладів  були  узгоджені  робочі  процедури  для
підготовки проекту Звіту ПЗК, а також глави, зміст та структура пунктів порядку денного
проекту Звіту ПЗК для ВКР-19. Згідно з прийнятим рішенням Звіт ПЗК для ВКР-19 буде
містити шість розділів [3]:

 Розділ 1. Сухопутна рухома та фіксована служби (пункти 1.11, 1.12, 1.14 та 1.15
порядку денного);

 Розділ 2. Широкосмугові застосування в рухомій службі (пункти 1.13, 1.16, 9.1.1,
9.1.5 та 9.1.8 порядку денного);

 Розділ 3. Супутникові служби (пункти 1.4, 1.5, 1.6, 7, 9.1.2, 9.1.3 та 9.1.9 порядку
денного);

 Розділ 4. Наукові служби (пункти 1.2, 1.3 та 1.7 порядку денного);
 Розділ 5. Морська,  повітряна та аматорська служби (пункти 1.1, 1.8, 1.9, 1.10 та

9.1.4 порядку денного);
 Розділ 6. Загальні питання (пункти 2, 4, 9.1.6, 9.1.7 та 10 порядку денного).
По  кожному  пункту  порядку  денного  ВКР-19  було  визначено,  як  правило,  одну

робочу група ITU-R, яка повинна нести відповідальність за підготовчу роботу, пропонуючи,
у разі потреби, іншим групам ITU-R внести свій внесок у цю роботу або взяти в ній участь.
Такий розподіл виявився неможливим для двох питань в рамках пункту 9.1 порядку денного,
в результаті чого були включені примітки, що роз'яснюють відповідальність певних робочих
груп.  Разом  з  тим,  як  виняток,  було  прийнято  рішення  запропонувати  ДК  5  заснувати
Цільову  групу  5/1  (ЦГ 5/1)  з  метою  проведення  підготовчих  досліджень  по  пункту  1.13
порядку денного ВКР-19, який стосується визначення смуг частот для майбутнього розвитку
Міжнародного  рухомого  електрозв'язку  (IMT),  включаючи  можливі  додаткові  розподіли
рухомим службам на первинній  основі,  що вказує на  надзвичайно  великий інтерес  щодо
подальшого глобального розвитку таких систем. 

Подальша робота  в  ITU-R стосовно пунктів  порядку денного  ВКР-19 проводилася
протягом  всього  дослідного  періоду  між  конференціями.  Результатом  такої  роботи  став
проект Звіту до другої сесії ПЗК 19-2, яка відбудеться з 18 по 28 лютого 2019 року. На цій
сесії  представлений  Звіт  буде  розглянуто  на  предмет  внесення  відповідних  змін  та
остаточного його формування до ВКР-19.

Дослідження стосовно питань, які були винесено на розгляд ВКР-19, проводилися і у
відповідних міжнародних та  регіональних організацій,  таких як Європейська конференція
пошт  і  телекомунікацій  (СЕРТ),  Міжнародної  повітряної  організації  (IСАО),  Всесвітньої
метеорологічної організації (WMO), Міжнародної морської організації (IMO) тощо. 

Слід  зазначити,  що  до  складу  всіх  перерахованих  організацій  входить  і  Україна.
Протягом усього дослідного періоду в Адміністрації зв’язку України проводилися заходи з
підготовки  до ВКР-19.  У рамках  міжвідомчої  робочої  групи,  яку  було  створено  згідно  з
наказом Адміністрації  Держспецзв'язку № 83 від 01.02.2016 року [4], організовувалися та
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проводилися її засідання на яких опрацьовувався поданий матеріал досліджень, вносилися та
розглядалися пропозиції та поправки, а також формувалася позиція АЗ України по пунктам
порядку денного ВКР-19.

Список літератури
1. Регламент Радіозв’язку. Т.1 Статті – Чинний від 01.01.2016. – Женева: ITU, 2016. –

442 с.
2. Регламент  Радіозв’язку.  Т.3  Резолюції  та  Рекомендації  –  Чинний  від  01.01.2016.  –

Женева: ITU, 2016. – 573 с.
3. Document CPM19-2/1-E. Проект тексту Звіту ПЗК 19-2 – Женева: ITU, 2018. – 780 с.
4. Наказ  Адміністрації  Держспецзв'язку  №  83  від  01.02.2016  року  щодо  створення

Міжвідомчої робочої групи по підготовці до ВКР-19.

Ошаровська О.В.
ОНАЗ ім. О.С. Попова

ІНТЕРПОЛЯЦІЯ ТЕКСТУР ЗОБРАЖЕНЬ

Анотація.  У  цій  роботі  ми  враховуємо  продуктивність  найбільш  часто
використовуваних методів інтерполяції:  найближчий сусід, білінійні,  бікубічні,  B-сплайни,
дискретне  вейвлет  перетворення  та  крігінг.  Наведено  результати  використання
інтерполяції  при  вейвлет  декомпозиції  зображень  і  розбитті  на  кластери.  Якість
інтерполяції оцінюється як відношення сигналу до шуму.

У цій статті  ми зосередимося  на методах створення високоякісного зображення  з
текстурами різного типу. Тривимірна сцена будується як сукупність геометричних об'єктів:
точок, відрізків прямих і багатокутників - полігонів. Геометрично всі об'єкти визначаються
однаково  -  шляхом  завдання  координат  вершин.  Криволінійні  об'єкти,  наприклад  сфера,
апроксимуються  полігональної  сіткою,  що  складається  з  багатокутників  з  заданими
вершинами.. Крім геометричних характеристик, для кожної вершини визначається нормаль
до  поверхні,  колір  і  координати  текстури.  Нормаль  використовується  для  розрахунку
освітленості  полігону.  Колір  може  задаватися  червоним,  зеленим,  синім  і  альфа
компонентами  в  моделі  RGBA.  Координати  текстури  служать  для  вибору  ділянки
зображення текстури, який буде відображатися на полігон. В процесі накладення текстури,
виходячи  з  значень  текстурних  координат  в  вершинах  полігону,  шляхом  інтерполяції
обчислюються  значення  текстурних  координат  в  центрі  кожного  пікселя  полігону,
отриманого в результаті растеризації, а також визначається область текстурного простору, на
яку відображається даний піксель. Залежно від розміру області використовується один з двох
алгоритмів фільтрації.

Методи інтерполяції визначають значення функції у позиціях, розташованих між його
відліками. Існує кілька методів інтерполяції, які раніше були задокументовані. Широко вико-
ристовуваними  методами  є  найближчі  сусіди,  білінійні,  бікубічні,  B-сплайни,  дискретне
вейвлет перетворення, крігінг. Це може бути використано для передискретізації зображення,
щоб зменшити або збільшити роздільну здатність ([4]). Якість обробленого зображення зале-
жить від прийнятої методики інтерполяції. Протягом останнього десятиліття розробляються
різні методи обробки зображень, наприклад, відновлення зображення, фільтрація, стиснення,
сегментація тощо ([5]). Однак інтерполяція зображення менш вивчена.

Для  обробки  сигналів  та  зображень  сплайн  -  інтерполяція  була  розглянута  як
корисний  інструмент  і  інтенсивне  використовувалася  в  різних  завданнях.  Сплайн  є
поліномом між n-пунктами, де його порядок O (n-1). Власне, збільшення порядку полінома
не обов'язково збільшує точність отриманого зображення.
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При  дослідженні  обробка  зображень  проводилась  в  наступній  послідовності:
проводилась вейвлет декомпозиція,  на кожному рівні відповідні  матриці  порівнювалися з
передбаченими  методом  сплайн-інтерполяції  шостого  порядку,  розраховувалася  середньо
квадратична помилка і визначався PSNR. Результати наведені в таблиці 1.

Таблиця 1 – Результат інтерполяції більшого кластера по меншому
Кластер 512x512 256x256 128x128 64x64 32x32
PSNR, дБ 63,2 55,4 42,2 40,6 36,8

Аналіз результатів і порівняння з візуальною якістю дозволяє зробити висновок, що
навіть використання полінома шостого порядку в деяких випадків складної текстури і при
невеликих кластерах не дозволяє отримати задовільний результат.

Крігінг є альтернативою багатьом іншим методам інтерполяції точок. 

Панченко А.Ю., Ибраимов И.К.
Харьковский национальный университет радиоэлектроники

АНАЛИЗ МЕТОДИК ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИОВОЛН 
В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ ПО ДАННЫМ АКУСТИЧЕСКОГО 

И РАДИОАКУСТИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ

Развитие  локальных  сетей  связи  различного  назначения  потребовало  новых  и
эффективных методов и средств оперативной оценки условий распространений радиоволн
(РРВ) на приземных радиотрассах. В 70-х – 80-х годах двадцатого столетия в Харьковском
национальном  университете  радиоэлектроники  (ХНУРЭ,  тогда  Харьковский  институт
радиоэлектроники – ХИРЭ) совместно с Институтом радиоэлектроники АН СССР (ИРЭ г.
Москва) проводились интенсивные работы по развитию акустических методов зондирования
атмосферного  пограничного  слоя  (АПС).  Перспективность  этих  методов  для  контроля
состояния  АПС  обусловлена  рядом  факторов.  Во-первых,  существенно  более  высокой
чувствительностью акустических волн к изменению состояния атмосферного воздуха, чем у
электромагнитных  волн.  Во-вторых,  высокой  разрешающей  способностью,  что  особенно
важно  при  контроле  стратифицированного  АПС.  В-третьих,  простотой  и  дешевизной,
малыми габаритами и весом систем зондирования, доступностью их изготовления. 

Технические средства зондирования делятся на две группы: акустические локаторы –
содары  (SODAR  –  SOnic  Detection  And  Ranging)  и  системы  радиоакустического
зондирования (РАЗ), в англоязычной литературе –Radio Acoustic Sounding System (RASS).
Содары  используют  тот  же  принцип  и  имеют  практически  ту  же  структуру,  что  и
радиолокаторы.  В  RASS зондирующую  акустическую  посылку  облучают
электромагнитными  волнами.  По  параметрам  отраженного  электромагнитного  сигнала
можно определить температуру, скорость v  и направление ветра  . В основе определения
этих величин лежит решение дифракционной задачи. Возможность определения влажности
воздуха,  базируется  на  использовании  зависимости  коэффициента  затухания  звука  при
изменении длины акустических волн.
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Использование этих методов для оценки условий РРВ представляло исключительный
интерес.  Поэтому  в  период  с  1985  по  1991гг.  в  Проблемной  лаборатории  зондирования
атмосферы  (ПНИЛ  ЗА)  ХИРЭ  совместно  с  ИРЭ  и  Одесским  гидрометеорологическим
институтом  (ОГМИ,  ныне  Одесский  экологический  университет)  проводились  натурные

эксперименты  по  совершенствованию
систем  зондирования  и  разработке
методик  оценки  условий  РРВ.
Эксперименты проводились на полигоне
ОГМИ, (рис.1)  расположенном в  районе
поселка  Черноморка  (Люстдорф)  г.
Одесса. 

Оборудование  полигона
составляли  штатные  приборы
метеоизмерений предоставленные ПНИЛ
ОГМИ  и  экспериментальные  установки.
Система  радиоакустического
зондирования была создана в ПНИЛ ЗА,
содар  –  в  ИРЭ.  Расстояние  от  места
расположения  систем  зондирования  до
береговой линии составляло около 800м. 

Выбор  места  проведения
экспериментов  обусловлен  рядом
факторов.  Во-первых,  наличие  резкой
границы суша-море является источников
постоянной  смены  термодинамического
состояния  АПС.  Это  позволяло  за
короткий срок исследовать работу систем
зондирования  в  разных  условиях,
получить  большой  объем  информации,
необходимый  для  совершенствования
самих  систем  и  методов  извлечения
метеоинформации.  Во-вторых,
отсутствие сложной орографии упрощало
анализ  метеоситуаций  при  разработке

методик оценки условий РРВ. На равнинной местности необходимо было учитывать только
различие свойств подстилающей поверхности. Учитывалось также возможности проведения
консультаций  со  специалистами-метеорологами,  ремонта  и  модернизации  аппаратуры  в
условиях полигона, помощь при проведении сеансов метеонаблюдений.

В методиках оценки РРВ искомым параметром было пространственное распределение
индекса показателя преломления N . Он связан с показателем преломления воздуха n  как

610)1(  nN .                                                                   (1)
Непосредственное  измерение  N  требует  использования  высокочувствительных,

высокостабильных измерителей. Косвенное определение возможно при известных значениях
основных  параметров  воздуха:  абсолютной  температуры  T ,  парциального  давления
водяного парам he  и давления p (в гПа). Величина N  в этом случае вычисляется как:
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.                                                         (2)

Разработанная в ИРЭ методика восстановления высотных профилей N  основывалась
на градиентных измерениях вблизи поверхности земли. Используя уравнение турбулентной
диффузии оценивалось распространение параметров, которые приобретала воздушная масса,
соприкасающаяся  с  поверхностью,  на  всю высоту  АПС (около  1  км).  При  этом  расчету
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подлежали  не  только  T , he  и  p ,  но  и  коэффициент  диффузии  k .  Очевидно,  что
достоверность  подобной оценки была невысока.  Сравнительные  измерения  в  тот  момент
проведены не были. Но можно утверждать, что данная оценка могла быть адекватной только
на  равнинной  местности,  без  резких  перепадов  свойств  подстилающей  поверхности  и  в
период существования устойчивого антициклона. 

Рисунок 2. Результаты зондирования и сеанса восстановления высотных профилей N

Появление дистанционных средств акустического зондирования позволяет расширить
возможности. При этом использование RASS и SODARов не исключает задач, для которых
требуется использование математических моделей АПС. Это задачи оценки метеообстановки
на  некотором  удалении  от  места  расположения  систем,  а  так  же  задачи  составления
локальных  краткосрочных  прогнозов.  В  настоящее  время  наиболее  развита  теория
турбулентной  диффузии  в  АПС.  На  ней  основывалась  методика  обработки  данных,
полученных  с  помощью  оборудования,  показанного  на  рис.1.  Система  РАЗ  позволяла
измерять  T , v  и    вплоть  до  высот  400…700м,  оценивать  ход  изменения  влажности
воздуха,  содар  позволял  визуализировать  стратификацию  АПС.  Наличие  метеомачты
позволяло  до  высот  30…70м  определять  коэффициент  диффузии  k  по  градиентным
значениям  метеовеличин.  Выше,  определение  k  производилось  по  пульсационным
характеристикам  v  и  T , полученным с помощью системы РАЗ. Значения  v  и  T  могли
быть  получены  в  значительно  более  широком  диапазоне  метеоусловий,  чем  значения
влажности.  Поэтому  во  многих  случаях  восстановление  высотного  хода  N  сводилось  к
решению задачи диффузии для  he .  Для иллюстрации на рис.2 приведены факсимильные
записи  акустического  зондирования,  результаты  измерений  T , v  с  помощью  РАЗ  и
результаты восстановления N .

На верхней записи показана амплитуда отраженного сигнала содара и профили v . Во
время  всего  сеанса  ветер  дул  с  суши,  влияние  моря  было  минимальным.  Ночью
сформировался  плотный  инверсионный  слой,  который  начал  разрушаться  после  восхода
солнца (около 09-00). В 11-00 по всей высоте АПС сформировались конвективные потоки.
На  нижней  фак-записи  показаны  вертикальные  токи  в  АПС (по  данным содара)  и  поле
температуры (по данным РАЗ). Внизу показаны восстановленные профили N . Пунктиром
показан критический градиент –0,157 N-ед/м. 

Более сложные метеоситуации иллюстрируются рис.3а-в. 
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а) – прохождение холодного
фронта

б) – смена ночного бриза
дневной конвекцией

в) – локальные
неоднородности над
инверсионным слоем

Рисунок 3. Факсимильные записи содара при различных метеоситуациях

Результаты работ,  проведенных в последующие годы,  представлены в [1].  Там же
приведены ссылки на основные источники в современной научно-технической литературе. 

В  целом  можно  сделать  вывод,  что  акустические  методы зондирования  и  методы
использования полученной информации имеют значительные резервы для развития. 
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К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ
МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ КОММУТАЦИИ 

ДИСКРЕТНО-ПЕРИОДИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ

Аннотация.  Рост  потребности  в  массовом  производстве  развлекающего
телевизионного  контента  –  видеоверсий  концертных,  спортивных,  театральных,
выставочных  и  иных  аналогичных  событий  –  обеспечивает  востребованность
телевизионного  оборудования,  поддерживающего  коммутацию  произвольного  числа
источников телевизионных сигналов в многопользовательском режиме. В работе приведены
факторы длительной актуальности полученных результатов.

Традиционно  экспериментальные  исследования  в  области  производства
телевизионного  оборудования  относят  к  затратным.  И  потому  их  длительность  является
показателем критичным. Тем более для стран с малыми возможностями. Однако вопросы,
рассмотренные в настоящей работе, обладают длительной актуальностью. 

Прежде всего, определимся с термином. Авторам не удалось обнаружить в литературе
строгое  определение  функции,  задающей  структуру  видеосигнала.  Сам  же  термин
«видеосигнал»  в  понимании  авторов  не  является  техническим.  Поэтому  введем  понятие
дискретно-периодической функции. В настоящей работе дадим нестрогое определение. 

Под  дискретно-периодической  будем  понимать  такую  периодическую  кусочно-
непрерывную функцию, совокупность точек конечного разрыва которой на периоде имеет
заданное значение. 

Таким  образом,  значения  функции  на  части  ее  периода  (до  разрыва)  могут  быть
произвольными, но сама функция непрерывна. А на периоде разрыва функция терпит скачок
и переопределяется:  она вновь становится  непрерывной,  но на  всей области  определения
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периода  разрыва  ее  значения  строго  равны  между  собой.  Такая  функция  моделирует
кадровую структуру видеосигнала. Аргументом ее является время. А разрыв моделирует так
называемый обратный ход.

Актуальность  исследований  в  направлении  снижения  стоимости  оборудования
коммутации  сигналов,  построенных  на  дискретно-периодических  функциях,  обусловлена
тем,  что  без  синхронизации  отсутствует  возможность  корректного  переключения  (и  тем
самым  последовательного  выбора)  нескольких  сигналов.  Без  синхронизации  нарушается
целостность результирующего сигнала.

Таким  образом,  объект  исследования –  коммутация  дискретно-периодических
сигналов;  предмет  исследования –  синхронизация  произвольного  числа  предварительно
несинхронизированных дискретно-периодических сигналов с целью их коммутации.

Методы  исследования – стендовые  испытания,  сравнительный  анализ  набора
вариантов,  математическое  и  компьютерное  моделирование  систем,  теория  массового
обслуживания, теория автоматов и теория вероятностей.

Потребность  в  снижении  стоимости  профессионального  телевизионного
оборудования,  в  снижении  избыточности  технических  решений  (таких,  как  общая
предварительная  синхронизация  всех  источников  сигналов,  навязывание  единого  типа
источников  и  т.п.),  в  миниатюризации  оборудования,  а  также  в  получении  возможности
распределенного  обслуживания  производства  на  больших  территориях  событий
подтверждает  актуальность  результатов  исследований,  приведенных  в  [1,2].  Однако
возникает важный вопрос – а как долго будут актуальны эти результаты? 

Нижеперечисленные  факторы  дают  гарантии  длительной  актуальности
предложенного решения. 

Структура сигнала – восприятие человеком видеоряда и невозможность некадрового
воспроизводства  видео-  и  кино-информации.  Линейность  развития  –  возможность
проведения исследований и отработки всех технических деталей на малых потоках данных, а
дальнейшее использование – на любых потоках. Поскольку связь «гигагерцы  – гигабайты»
линейна,  результаты  актуальны  для  любых  потоков.  Габариты  источников  сигнала
(профессиональных  телевизионных  видеокамер)  –  имеют  постоянные  оптимизированные
габариты, так как свет (его неменяющиеся со временем характеристики) является решающим
фактором,  влияющим  на  размеры  профессиональной  оптики  (объективы  и  матрицы),  а
значит  на  корпус  и  штатив.  Миниатюризация  этого  класса  оборудования  невозможна.
Значит,  снижать  габариты  и  вес  необходимо  у  системы  коммутации,  преобразователей
камерных каналов и волноводов.

Экспериментальные  исследования  проводились  на  базе  испытательного  стенда,
описанного  в  [3].  Поскольку  предложенный  в  [1,2]  способ  выборочной  синхронизации
позволяет  обеспечить  и  многопользовательский  режим  коммутации  (впервые  в  этом
оборудовании),  одним  из  принципиальных  показателей  является  время  задержки  факта
наступления склейки после момента ее заказа одним из пользователей. А также минимально-
достаточное число коллективных буферов памяти. 

Моделирование  задержек  переключений  при  обслуживании  k пользователей
проводилось с использованием теории массового обслуживания, а прогнозирование выбора
номера  входящего  сигнала  –  с  использованием  вероятностной  оценки.  Модель
интегрирована в систему. Система автоматизированного управления многопользовательской
коммутацией разработана на основе теории автоматов. 
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Рисунок 1. Зависимость временных задержек (в сек) от числа пользователей

На рис. 1 приведены результаты исследований – зависимости временных задержек t (в
сек) от числа пользователей k для минимально-достаточного числа общих буферов  памяти –
одного. Кривая 1 показывает время ожидания переключения, 2 – среднее время ожидания
переключения  в  очереди,  3  –  интенсивность  заявок,  а  4  –  искомое  время  задержки.  Как
видно, даже для 12 пользователей временные задержки не являются критичными.
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РОЗШИРЕННЯ ЗОНИ ДІЇ БЕЗДРОТОВОЇ МЕРЕЖІ IoT 
В УМОВАХ МІСЬКОЇ ЗАБУДОВИ

Розвиток  та  впровадження  IoT-пристроїв  викликає  задачі,  вирішення  яких  зробить
можливим їх використання у більшій кількості  сфер. До них можна віднести: збільшення
дальності  дії  бездротових  датчиків/сенсорів,  забезпечення  надійності  функціонування  та
безперервної роботи.

Більшість  сучасних  бездротових  сенсорів  IoT працюють  на  основі  технологій
Bluetooth та Zig-Bee. Основним недоліком даних технології є відносно малий радіус дії, що
лежить  у  межах  десятків  метрів.  Даний  факт  веде  до  неможливості  їх  застосування  у
випадках,  коли  необхідно  забезпечити  зв'язок  на  відстані  1-10 км.  Варіантом  збільшення
дальності зв’язку є використання систем, заснованих на вузькосмугових сигналах. 

Для аналізу та експериментальних вимірів дальності зв’язку використовувався прий-
мально-передавальний  пристрій  (ППП)  TI CC1120  [1].  Основними особливостями  даного
ППП є його висока чутливість: -123 дБм та -110 дБм при швидкостях передачі інформації 1,2
та 50 кбіт/с, відповідно та можливість функціонування у частотних діапазонах ISM 169, 434,
868 та 915 МГц. Ціллю роботи було збільшення дальності функціонування системи. 

Дослідження  проводилося  в  умовах  відкритої  місцевості  (над  поверхнею  моря)  з
використанням стандартних антен та власного виробництва. Для збільшення дальності передачі
інформації було прийнято використовувати спрямовані антени – «хвилевий канал» з елементами
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кільцевої  форми.  Геометричні  параметри  антени,  розраховані  на  робочу  частоту  434  МГц,
показані на рис. 1.

Рисунок 1. Антенна «хвилевий канал»

Особливістю даної антени є її компактні розміри, порівняно зі звичайною антенною
хвилевий канал та високий рівень коефіцієнту підсилення (12 дБ).

Місця проведення вимірювань представлено на рис. 2. У першому випадку (рис. 2а,
3а) зв'язок можливий при використанні стандартних неспрямованих антен. При збільшенні
відстані  (рис.  2б)  забезпечення  зв’язку  стає  неможливим  через  великі  втрати  при
розповсюджені  радіохвиль,  але  при  використанні  спрямованих  антен  є  можливим
забезпечення зв’язку на відстані 30 км, рис. 3б. 

    
                               а)                                                        б)

Рисунок 2. Місця проведення вимірювань

а) б)
Рисунок 3. Висоти встановлення антен та рельєф місцевості, 

де здійснювались вимірювання
Таким  чином,  не  змінюючи  схемотехнічну  реалізацію  пристрою,  а  застосовуючи

сконструйовану антену типу «хвилевий канал» було збільшено дальність радіозв’язку в 3 рази.
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МОЖЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ SDR ДЛЯ АНАЛІЗУ 
ПОЗАСМУГОВИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ РЕЗ

Анотація.  В  роботі  приведені  основні  переваги  та  особливості  технології  SDR
(Software Defined Radio) стосовно питань електромагнітної сумісності радіоелектронних
засобів, а саме можливості первісного аналізу позасмугових випромінювань передавачів. 

Однією  з  перспективних  технологій  для  первісного/попереднього  аналізу
електромагнітних  випромінювань  радіоелектронних  засобів  є  технологія  SDR  (Software
Defined Radio) [1].

SDR  –  це  приймально  або  приймально-передавальних  пристрій,  що  базується  на
використанні спеціального програмного забезпечення, за допомогою якого можна приймати,
записувати, оброблювати та відтворювати сигнали радіочастотного діапазону.

При використанні SDR практично весь обсяг робіт по обробці сигналу перекладається
на  програмне  забезпечення,  яке  запускається  на  персональному  комп'ютері  або  управляє
роботою деяких конкретних спеціалізованих мікропроцесорних пристроїв, призначених для
обробки сигналу. Мета такого підходу - створити систему, яка може приймати і передавати
практично  будь-які  радіосигнали  з  допомогою  програмного  забезпечення,  яке  апріорі  є
гнучким і адаптивним.

Велике навантаження по остаточній обробці сигналу лягати на комп'ютер, тому він
повинен бути сучасним. До появи SDR - системи радіозв'язку, в якій програмне забезпечення
використовується  як  для  модуляції,  так  і  для  демодуляції  радіосигналів,  персональний
комп'ютер грав хоча і важливу, але все ж допоміжну роль на аматорської радіостанції. SDR
змінює пріоритети, і персональний комп'ютер стає ядром аматорської радіостанції.

Над розробкою SDR зараз працюють IMEC, Altera і BittWar, ESD, Nallatech, Samsung,
НХП  Semiconductors,  T3G  Technologies  і  інші  компанії.  У  режимі  прийому  SDR  може
забезпечити  більш  високу  ефективність,  ніж  при  використанні  традиційних  аналогових
методів, тому що при цифровій обробці сигналів їх фільтрація близька до ідеальної. Крім
того, за допомогою програмних алгоритмів можуть бути реалізовані такі функції, які дуже
складно отримати при аналогової обробки.

Принцип роботи  SDR базується на оцифрувані прийнятого сигналу і його подальшій
обробці у цифровій формі. На рис. 1 проілюстрована структурна схема SDR [1].

Рисунок 1. Структурна схема SDR
Спочатку сигнал потрапляє до фільтра,  у якому виділяється потрібний нам спектр,

після цього сигнал підсилюється та потрапляє до анлого-цифрового перетворювача,  після
цього виправляються помилки та розшифровується сигнал  і результат потрапляє на екран,
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слід примітити, що у приймачі сигнал лише фільтрується та посилюється, усе інше робиться
вже на комп’ютері за допомогою відповідного програмного забезпечення 
Основними перевагами технології SDR є простота та зручність у використанні, мінімальна
ціна та компактність.

Треба відзначити,  що за  допомогою даної  технології  можна проводити моніторинг
радіочастотного ресурсу онлайн,  та  вимірювати основні  параметри спектрів  бездротового
обладнання, а саме ширину спектру, його амплітуду. Крім того, за допомогою SDR можна
аналізувати  рівні  позасмугового  випромінювання  радіоелектронних  засобів  та  перевіряти
дозволені рівні та смуги випромінювання.

За  допомогою  даної  технології  можна  аналізувати  сигнали  з  наступними  видами
модуляції: амплітудна, фазова (вузько- та широкосмугова), частотна, односмугова, та ін.

Частотний  діапазон,  в  якому  можна  проводити  дослідження  позасмугових
електромагнітних випромінювань лежить у діапазоні від 1 МГц до 6 ГГц.

На  даний  момент  SDR  технології  є  найбільш  інноваційними  серед  приймально-
передавальних  радіопристроїв.  Компоненти  для  цифрової  обробки  сигналів,  аналого-
цифрового  і  цифро-аналогового  перетворення  удосконалюються  і  дешевшають  з  кожним
днем,  що  постійно  наближає  вихід  технології  SDR  в  маси.  Складність  конструкції
традиційних приймачів істотно вище, ніж у SDR, не кажучи вже про відсутність у перших
будь-якої  гнучкості,  так  необхідної  в  сучасних  умовах,  що  швидко  змінюються.  Тому,
тотальний перехід до архітектури SDR неминучий, та є лише питанням часу.

Список літератури
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Стеценко В.С.
ОНАС им. А.С. Попова

АНАЛИЗ ЕМКОСТИ СОТЫ СЕТИ РАДИОДОСТУПА В UPLINK 
И DOWNLINK НАПРАВЛЕНИЯХ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИИ CDMA

Аннотация.  В  данной  работе  уделено  особое  внимание  вопросам  о  повышении
емкости сотовой сети радиодоступа. Также была рассмотрена сеть с многостанционные
кодовым  доступом,  поскольку  именно  такая  сеть  имеет  наибольшую  эффективность
использования частотного ресурса. Проведена оценка количества активных пользователей
в  нисходящем  направлении  при  отдалении  группы  абонентов  от  базовой  станции
центральной ячейки. В работе проанализированы особенности работы обратного канала и
влияние  межсотовых  помех  на  емкость  соты  при  неравномерном  действии  помех  из
соседних сот.

 
На сегодняшний день технология CDMA считается одной из самых перспективных и

эффективных, так как пропускная способность такой сети зависит от многих параметров, не
только технических, но и пространственных. 

В сети сотовой связи  на базе технологии CDMA, каждая мобильная станция (МС)
устанавливает и поддерживает соединение с  j  –  ой БС, откуда поступает пилот – сигнал
максимального  уровня,  что  соответствует  минимальным  потерям  энергии  при
распространении  радиоволн.  По  окончании  установления  соединения  БС  по  каналам
управления  начинает  процедуру  регулирования  мощности  подключившихся  МС  для
выравнивания мощности сигналов от всех МС, поступающих на вход ее приемника [1,2,5].

В подвижных системах с кодовым разделением сигналов все передатчики мобильных
станций  (МС)  в  соте  работают  на  одной  и  той  же  несущей  частоте.  В  восходящем
направлении  (uplink)  приёмник  базовой  станции  (БС)  принимает  одновременно
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радиосигналы от всех МС. В нисходящем направлении (downlink) мощность передатчика БС
определенным образом делится между пилот–сигналом, каналом синхронизации, каналами
вызова и каналами трафика, по которым передается информация для абонентов. В прямом
канале  передатчик  БС  излучает  не  только  информационные  сигналы.  Часть  мощности
передатчика расходуется на передачу сигналов управления [5]. 

Исходя из этого, полная мощность передатчика БС определяется:

                              1

n

БС ПС СС ПДЖ Трі
і

P Р Р Р Р


   
,                 (1)

где PПС – мощность пилот – сигнала; РСС – мощность синхросигнала; РПЖД – мощность
сигнала вызова;  РТpi – мощность информационного сигнала (трафика) в  і – ом канале; n –
число активных МС в соте.

Как  правило,  максимальная  мощность,  излучаемая  антенной  БС,  составляет
РБС=20Вт, то для мощности каналов трафика остается: 

                               1
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n
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Вт.                                        (2)

Анализируя пропускную способность сети радиодоступа, обычно предполагают, что
абоненты равномерно распределены по территории соты. Но следует помнить, что абоненты
в  соте  распределены  неравномерно.  Рассмотрим  одну  из  таких  ситуаций,  когда  все
мобильные станции в соте расположены на одинаковых расстояниях от «своей» БС. При
этом частичные мощности РТpi  в (2) равны и определяются так:

                                                
14,21 , Вт.

іТрP n
                                                     (3)

С  учетом  принятых  предположений,  емкость  соты,  выраженная  в  числе  активных
пользователей, определяется следующим образом:

                                                     
14, 21 .

іТрn P
                                                             (4)

Для  того,  чтобы  определить  мощность  РТpi необходимо  выбрать  модель
распространения радиоволн и чувствительность приемника МС.

При отсутствии прямой видимости, в условиях города  мощность передатчика БС для
і – й МС рассчитывается  по эмпирической формула Окамуры – Хаты:

     

 

МС БСМГц м км

БС БС м

70 26,16 lg( ) (45 6,55lg( )) lg( )

13,82lg( ), дБВт.
іТрP Р f h r

G h

     

 
          (5)

Пусть  чувствительность  приемника  МС в  (5)  составляет  РМС  = –125 дБВт,  высота
закрепления антенны БС hБС  =40, коэффициент усиления антенны БС GБС  = 12дБ  и рабочая
частота f = 2000 МГц.

Применяя  выражения  (2)  и  (5),  можно  рассчитать  число  активных абонентов,  для
которых энергетический потенциал прямой линии соответствует установленным нормам[5].
Результаты  расчета  показаны  на  рис.1.  Известно,  что  в  прямом направлении  количество
каналов  трафика  определяется  ансамблем  функций  Уолша.  В  случае  если  этот  ансамбль
имеет  64  ортогональных  вектора,  тогда  на  долю  каналов  трафика  доводится  обычно  55
функций. Предполагается, что из 64 каналов один используется для пилот – сигнала, один
для синхронизации и семь для каналов вызова. Тогда, 55 каналов можно использовать для
передачи  сигналов  трафика,  если  r =  4  км.  Радиус  соты  составляет  R=10  км.  Высота
закрепления всенаправленной в горизонтальной плоскости антенны БС принимает значения
hБС=40 м и hБС=70 м.

На  рис.  1  представлены  зависимости  емкости  мобильной  сети  в  нисходящем
направлении при неравномерном распределении абонентов в соте.
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Рисунок 1. Зависимость емкости сети от расположения абонентов в соте

В обратном направлении все происходит другим образом, используется асинхронный
вариант  кодового  разделения  абонентских  сигналов[1].  Асинхронный  режим  приводит  к
неустранимым  внутрисистемным  взаимным  помехам.  Отсюда  следует,  что  именно
восходящий участок  определяет  число активных абонентов,  одновременно  работающих в
соте с заданным качеством обслуживания [2].

В центральной соте 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»  [2]
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 в 0,5 дБ. Мощность
входного сигнала измеряется 16 раз в каждом кадре базовой станцией. Регулировка столь
оперативна, что существенно сглаживает даже быстрые (рэлеевские) замирания сигнала [3].
На рис. 2 показаны источники, откуда могут поступать внутрисистемные помехи в сети.

Рисунок 2. Схема размещения источников
внутрисистемных помех

Рассмотрим  ситуацию,  когда
передатчики  M активных  абонентов
работают  в  соте  С0.  На  вход
соответствующего  канала  приемника  БС0

поступают  М сигналы,  которые  создают
суммарную системную помеху. Например,
при  мощности  сигнала  PС и  M  =  11,
отношение  сигнал/помеха  получается
–10 дБ. На вход приемника БС0 поступают
внутрисистемные  помехи  не  только  со
«своей»,  но  и  от  соседних  сот,
работающих на тех же частотах. 

Высокая  устойчивость  технологии  CDMA  позволяет  уменьшить  размерность
кластера  (K =  1),  где  каждый  кластер  состоит  из  одной  соты.  Межсотовая  помеха  от
определенной МС1, которая находится на расстоянии d1, поступает на вход приемника БС0.

Усредненная мощность помехи от одной МС с С1 на входе приемника БС0 выражается
неравенством PП1  0,05Рс [2,4]. 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  M  Рс,      n = 0,1,2,...,6.
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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]: 

                                                     ,
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                                                           (6)
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jПj PMР 


6

1

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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                             (7)

Допустимое отношение сигнал / помеха на входе приемника в стандарте cdmaOne  
(IS-95)  составляет  -  15  дБ  [3].  Вычисляемое  среду  MATLAB удобное  для  исследования
характера  изменения  допустимого  числа  активных  абонентов  в  С0,  которое  определяется
формулой (7).

 
Рисунок 3. Влияние взаимных помех в восходящем направлении на емкость соты

Приведенные  зависимости  показывают,  что  при  отсутствии  помех  с  соседних  сот
число пользователей в С0 не может превышать 32 абонентов. А также с добавлением каждой
следующей соседней соты снижается емкость избранной соты на одного абонента.
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ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСТОТНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗНЕСЕННЯ 
МІЖ РУХОМОЮ СЛУЖБОЮ ТА ЦИФРОВИМ ТЕЛЕВІЗІЙНИМ МОВЛЕННЯМ 

В СМУЗІ ЧАСТОТ 694-790 МГц

Анотація.  Проведено  частотний  аналіз  сумісної  роботи  рухомої  служби  та
цифрового  телевізійного  мовлення  в  смузі  частот  694  –  790  МГц.  Розглянуто  захисні
співвідношення  для  цифрового  телевізійного  мовлення  при  заваді  від  рухомої  служби  на
співпадаючому  каналі  та  сусідньому  каналах  приймання.  Отримано  загальний  вираз  для
втрат поширення між радіоелектронними засобами (РЕЗ) рухомої служби та приймачами
цифрового телевізійного мовлення приймання.

Смугу  частот  470  –  790  МГц  розподілено  радіомовленнєвій  службі  (РмС)  на
первинній  основі.  В  Україні  в  цій  смузі  частот  працює  наземне  цифрове  телевізійне
мовлення [1]. Водночас в країнах Європейської спільноти прийнято рішення ECC Decision
(15)01 щодо гармонізованих умов використання смуги частот 694 – 790 МГц для рухомих та
фіксованих служб радіозв’язку. Відповідно до цього рішення в країнах ЄС прийнято план
дуплексу з частотним розділенням (FDD) та додатковим сполученням вниз (SDL). 
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Рисунок 1. Узгоджений частотний план використання смуги частот 694 – 790 МГц 
для рухомих та фіксованих служб радіозв’язку в країнах ЄС

Враховуючи інтенсивне використання смуги частот 470 – 790 МГц в теперішній час
та  майбутньому  радіоелектронними  засобами  РмС  актуальним  завданням  є  визначення
частотно-територіального  рознесення  між  рухомою  службою  та  цифровим  телевізійним
мовленням в смузі частот 694-790 МГц.

В Рекомендації ITU-R SM.337-6 [2] наведено вираз для розрахунку рівня завади на
вході приймального пристрою (I, дБм):

 rI ЕІВП G L FDR f     ,                                              (1)

де  ЕІВП  –  еквівалентно  ізотропна  випромінювальна  потужність  на  виході
передавача,  дБм;  rG  –   коефіцієнт  підсилення  приймальної  антени  в  напрямку  джерела
завади, дБ; L  – втрати при поширенні радіохвиль між джерелом та рецептором завади, дБ ;

 FDR f  –  частотно-залежне  притлумлення  завади,  що  залежить  від  еквівалентної

спектральної густини потужності джерела завади на проміжній частоті  P(f) та вибірковості
приймального пристрою H(f): 
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Значення   FDR f  можна представити у вигляді двох складових: притлумлення на

частоті  налаштування  приймача  ( OTR ,  дБ)  та  захисного  співвідношення  на  радіочастоті  
(A,  дБ).  Притлумлення  на  частоті  налаштування  приймача  залежить  від  ширини  смуги
пропускання приймача (BR) та передавача (BT)  [2]:
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Виміряне значення захисного співвідношення на радіочастоті A [3] при заваді від РЕЗ
рухомої  служби  на  приймачі  цифрового  телебачення  стандарту  DVB-T2  наведено  на
рисунках 2, 3 для співпадаючого та першого сусіднього каналів.

Рисунок 2. Захисне співвідношення по радіочастоті для DVB-T2 
при заваді від РЕЗ рухомої служби на співпадаючому каналі приймання

Відповідно до [3] можна визначити рівень напруженості поля завади (Eint , дБмкВ/м) в
місті розташування приймальної антени:

 77,2 20lgintE I f   ,                                                     (4)

де f  – частота носійного коливання джерела завади, МГц.

Рисунок 3. Захисне співвідношення по радіочастоті для DVB-T2 при заваді 



від РЕЗ рухомої служби на першому сусідньому каналі приймання
Водночас  рівень  напруженості  поля  завади  intE  має  бути  меншим  за  допустимий

рівень напруженості поля maxintE , що визначається відповідно до [3]:

  2 2/100 (σ σ )maxint minmed w i dir polE E Q q D D      ,                          (5)

де minmedE  – мінімальна напруженість поля в місті розташування приймальної антени,

дБмкВ/м;  σ , σw i  –  середньоквадратичні  відхилення  корисного  сигналу  та  сигналу  завади

відповідно,  дБ;   /100Q q  –  зворотній  додатковий  кумулятивний  нормальний  розподіл  в

залежності  від  ймовірності  покриття  q ;  dirD ,  polD  –  просторова  та  поляризаційна
вибірковість приймальної антени цифрового наземного телевізійного мовлення відносно РЕЗ
рухомої служби, дБ.

Отже,  прирівнюючи  рівень  напруженості  поля  завади  intE  та  допустимий  рівень
отримуємо загальний вираз для втрат поширення між РЕЗ рухомої служби та приймачами
цифрового телевізійного мовлення:

    2 277,2 20lg 20lg /100 σ σT
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R

B
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 (6)

Виходячи  із  обраної,  для  заданих  умов,  моделі  поширення  радіохвиль  можна
отримати значення відповідного територіального рознесення для співпадаючого або сусідніх
каналів завади. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК 
ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИХ КОДІВ ДЛЯ СУЧАСНИХ РАДІОСИСТЕМ

Анотація. У роботі розглянуто особливості аналізу для систем МІМО з просторово-
часовим  кодуванням  таких  характеристик:  пропускної  здатності  системи  та
завадостійкості системи передавання.

Просторово-часове  кодування  забезпечує  ефективне  оброблення  сигналів  у
багатоантенних системах, що позначаються англомовною абревіатурою МІМО. Такий метод
передавання  використовується  в  технології  4G-LTE, а  також  очікується  широке
використання  його  у  технології  5G.  Завдяки  тому,  що  створюється  велика  кількість
просторово рознесених підканалів зв’язку збільшується пропускна здатність результуючого
каналу  між  передавачем  та  приймачем,  а  у  разі  каналу  зі  змінними  параметрами
збільшується завадостійкість системи передавання. 

Хоча  перші  публікації  про  використання  з’явились  понад  30  років  тому,  значний
розвиток теорії і практичного використання просторово-часових кодів (ПЧК) спостерігається
в  останні  20  років.  У  більшості  досліджень  і  практичних  застосувань  використовуються
блокові  ПЧК, значно менше розробок присвячено використанню згорткових ПЧК. Нижче
будемо мати на увазі блокові ПЧК. 

Все коло задач навколо систем з МІМО, які розглядають дослідники, можна віднести,
в основному, до однієї з двох задач: 

1. Аналіз пропускної здатності системи МІМО;
2. Аналіз завадостійкості системи передавання з МІМО.
Першу  задачу  –  аналіз  пропускної  здатності  системи  по  Шеннону  проводять  для

гауссового  розподілу  завад  у  підканалах  системи.  Кількість  підканалів  Мт х  MR,  де  Мт –
кількість  передавальних антен,  MR – кількість приймальних антен.  Аналіз  вимагає знання
розподілів ймовірностей коефіцієнтів передавання підканалів системи (включаючи числові
параметри  та  коефіцієнти  взаємної  кореляції  коефіцієнтів  передавання  підканалів).
Використовують розподіл Релея чи Райса, частіше використовують розподіл Релея, оскільки
при цьому отримують оцінку зверху (найгірший випадок). Розрахунки коефіцієнтів взаємної
кореляції  коефіцієнтів  передавання  підканалів  виконують  на  основі  моделей
розповсюдження електромагнітних хвиль – це найбільш складна задача,  оскільки рішення
базуються на основі багатьох допущень. Деякі результати розрахунку пропускної здатності
систем наведені в [1].

Другу задачу – аналіз  завадостійкості  системи проводять при гауссовому розподілі
завад  у  підканалах  і  заданих  кількостях  антен  Мт і  MR і  заданому  ПЧК.  Вважають,  що
розподіл ймовірностей коефіцієнтів передавання підканалів системи Релея. 

Розрізняють варіанти функціонування системи МІМО: без  зворотного зв’язку та зі
зворотним зв’язком. За останнього варіанту передавальна станція отримує інформацію про
стан каналу зв’язку і  виконує певне перекодування [1].  У системі  без зворотного зв’язку
можуть  ефективно  використовуватись  відносні  (диференціальні)  ПЧК.  У  роботі  [2]
запропоновані такі коди, розроблені алгоритми кодування та декодування, проведено аналіз
завадостійкості системи.
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РОЗРОБКА ІНТЕРАКТИВНИХ ВЕБ СТОРІНОК ДЛЯ РЕКЛАМИ МОБІЛЬНИХ
ТЕЛЕФОНІВ ЗА ДОПОМОГОЮ HTML, CSS ТА JAVASCRIPT. 

АНАЛІЗ РИНКУ СУЧАСНИХ МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ

Анотація. Розглядається розробка web-сторінок на базі HTML, CSS та JAVASCRIPT.

HTML (Мова розмітки гіпертексту) – це мова розмітки документів у мережі інтернет.
Всі  веб-ресурси  створюються з  використанням мови  HTML (в деяких  окремих ситуаціях
XHTML). Для HTML інтерпретатором виступає браузер, який подає HTML в зручному для
звичайної  людини  вигляді.  HTML є  додатком  до  SGMLі  підпадає  під  міжнародному
стандарту ISO 8879.

HTML-документ  це текстовий файл розмічений за  допомогою спеціальних  команд
(текстових). Текстовий формат для веб-документів був вибраний на підставі  основних вимог
до  веб-документу:  простота,  можливість  використання в  будь-якій  операційній  системі,
оптимальний розмір файлу, зручність корегування і інтерпретації. 

HTML  надає  можливість визначити  різні  типи  елементів,  що  забезпечують
функціональність документа: текстові фрагменти із зазначеними параметрами форматування,
списки,  таблиці,  зображення,  гіперпосилання  і  т.д.  Елементи  HTML  описуються  за
допомогою  команд  розмітки(тегів). Всі  HTML-теги,  що  присутні в  тексті  документа
інтерпретуються браузером при відображенні документа.

З 1994 року по теперішній час всі розробки проходять під егідою організації W3C ( .
Інформаціюпро стандарти, рекомендації і перспективи розвитку HTML, а також і цілого ряду
інших web-технологій, можна знайти за адресою http://www.w3.org. 

Приклад простійшого HTML коду:
<html>

<head>
<title> Назва сайту, або заголовок</title>
</head>
<body>
1. Початок
2.Середина
3.Кінець
</body>

</html>
<html></html> - вказує, що почався HTML-документ.
<head></head> - взначає інформацію про документ.
<title></title> - визначає заголовок веб-сторінки.
<body></body> - визначає кордони тіла веб-сторінки.

CSS-мова опису сторінок
CSS (Каскадні таблиці стилів) - одна з основних технологій, що використовується  у

створенні  сучасних  веб-сторінок.  Дуже  рідко  можна  знайти  сайт,  зроблений  без
використання  CSS. CSS –це список команд до браузера, - як і де розміщувати елементи на
веб-сторінці, написані за особливими правилами. Під  “елементами”   маються на увазі теги
мов HTML, XHTML та їх вміст.

Інструкції  CSS зазвичай  зберігають  у  вигляді  текстових  документів  з
розширенням  .css ,  або  як  окремий  текстовий  фрагмент  на  початку  HTML/XHTML
документа. Основка ціль використання CSS в тому, щоб відокремити дизайн документа від
його вмісту. CSS несе відповідь за зовнішній вигляд і оформлення, а  HTML/XHTML – за
логічну структуру і зміст документа. Далі розглянемо фрагмент XHTML-документа: 

<H1> Заголовок</h1>
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<p>Зміст</p>
З XHTML  ми бачимо тільки елемент заголовка h1 та абзацу p , і ні слова про  

шрифти, кольори тексту та інші елементи дизайну. Все це виконує  CSS:
h1 {
Color: green ;
Background-color : blue ;
Font : Tahoma 3em ;
}
p {
color: yellow ;
line-height: 200% ;
}
Для того, щоб застосувати CSS  в HTML-документі, ми можемо використовувати три

способи, та їх комбінації: 
– застосувати стилі із окремого .css – файлу за допомогою  link;
– помістити стиль в HTML-документ за допомогою елемента style;
– призначити стиль HTML-елементу в самому документі, за допомогою атребута style.
Синтаксис CSS:
Всі правила в  CSS складаються з блоку оголошень(  який укладається у фігурні

дужки)  і селектора .  В самому  блоку оголошень (в самих фігурних дужках)  знаходяться
розділені крапкою та комою одне або декілька оголошень. 

Мова JavaScript.
JavaScript –  це  мова,  що  надає  веб-сторінкам  інтерактивністі.  За допомогою  JS

створюються ті додатки, які потім включаються в HTML-код. Наприклад, форми або  анкети, які
заповнює користувач. Дуже часто JavaScript порівнюють з Java, але між ними  мало спільного. 

Можливості JavaScript
– Додавання ефектів, які не має можливості реалізувати за допомогою HTML і CSS.
– Можливість  змінити  вміст  елементів  HTML  і  додати  нові  теги  без  оновлення

сторінки.
– Реагування на дії користувача – обробка дій з клавіатури і переміщення курсору миші.
– Перевірка даних, які були занесені у форму перед відправкою на сервер. Це знизить

навантаження на сервер і прискорить роботу сайту.
– Завантаження необхідної сторінки в залежності від визначеної версії браузера..
Це не  всі можливі сценарії, які були написані на цій мові, функції JavaScript мають

більш широке значення.

Гай Д.О.
ОНАЗ ім. О.С. Попова

СПОСІБ ІНТЕГРАЦІЇ СОНЯЧНИХ КОЛЕКТОРІВ У СИСТЕМИ
КОНДИЦІОНУВАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація.  Запропоновано  спосіб інтеграції  сонячних колекторів у існуючі системи
кондиціонування  приміщень,  що дозволяє  зменшити витрати органічних  видів  палива  на
обігрів будівель  телекомунікаційних підприємств.

Торік  середня  концентрація  атмосферного  вуглекислого  газу  в  атмосфері  Землі
перевищила критичну межу, досягнувши нової  небезпечної норми в 400 ppm [1]. Це означає,
що  потрібно  якнайшвидше  вжити  усіх  можливих  заходів  для  зменшення  використання
органічних видів палива, що є основною причиною зростання концентрації СО2. А оскільки
органічні  види  палива  є  основними  видом  енергоресурсів  для  обігріву  приміщень
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телекомунікаційних підприємств, то, враховуючи постійне підвищення їх вартості, необхідно
якомога швидше шукати їх альтернативу.

Одним із напрямів зменшення рівня споживання органічних видів палива є заміщення
їх  альтернативними  енергоресурсами,  одним  із  яких  є  сонячна  енергетика.   Тому
використання  сонячних  колекторів,   дозволяє  зменшити  використання  органічних  видів
палива для обігріву приміщень, у тому числі і телекомунікаційних. 

У доповіді розглянуті можливі шляхи використання сонячних колекторів для обігріву
приміщень  телекомунікаційних  підприємств,  що  дозволяють  відносно  легко  інтегрувати
сонячні колектори у вже існуючі інженерні системи без їх істотної модернізації. 

Кондиціонер  є  тепловим   насосом  [3],  який  може  працювати  як  в  режимі
охолодження, так і  у режимі обігріву. Тепловий насос здатен при витраті 1 кВт∙год енергії,
перемістити до 5 кВт∙год теплової енергії. Основною проблемою більшості кондиціонерів є
складність  роботи у режимі  обігріву  при температурі  менше 0  °С за  якої  теплообмінник
може обмерзнути. Таким чином, для роботи у режимі обігріву кондиціонеру необхідно мати
назовні джерело теплової енергії, яким може стати сонячний колектор.  

Якщо підключити компресор кондиціонера до абсорбера сонячного колектора (рис.1),
то  можна переміщувати  отримане тепло  у приміщення,  тим самим зменшити витрати на
обігрів приміщень усіх видів енергоресурсів, у тому числі і традиційних.

Рисунок 1. Підключення сонячного колектора до кондиціонера

Головними перевагами даного способу є: 
1.  Можливість  використовувати  спліт  систему  (сонячний  колектор  і  кондиціонер)

одночасно із централізованою системою обігріву без необхідності під'єднання до неї.
2. Теоретично кондиціонер можливо живити від сонячної батареї. Причому сонячна

батарея може виробляти енергію  як взимку, так і влітку.
3. Оскільки у контурі колектора  циркулює фреон у системі можна використовувати

вакуумні сонячні колектори, які мають найбільшу ефективність. Вакуумний колектор добре
працює навіть при слабкому сонячному освітленні,  у любу пору року та при любій погоді,
тому цей тип колекторів особливо корисний в районах із невеликим рівнем сонячної радіації.

Висновки
Використання  сонячних  колекторів  для  обігріву  приміщень  телекомунікаційних

компаній має великий потенціал і потребує  подальших досліджень. Крім того використання
даного способу дає можливість розробити новий тип кондиціонерів який дасть можливість
працювати у режимі обігріву цілорічно.  
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ПОЛЯРИЗАЦІЙНА МОДОВА ДИСПЕРСІЯ СИГНАЛУ
 В АНІЗОТРОПНОМУ ОПТИЧНОМУ ВОЛОКНІ

Анотація.  Виконано  дослідження  поляризаційної  модової  дисперсії сигналу в
анізотропному оптичному волокні  з  впорядкованою обертальною мікроструктурою скла.
Встановлено  залежність  поляризаційної  модової  дисперсії  від  кроку  обертання
мікроструктури скла для волокон із різним хімічним складом серцевини та оболонки.

На сучасному етапі поляризаційна модова дисперсія (ПМД) сигналу виступає одним
із основних параметрів передавання оптичного волокна (ОВ). За швидкостей передавання  
10  Гбіт/с  та  вище  ПМД  в  значній  мірі  впливає  на  смугу  пропускання  ОВ,  швидкість
передавання та на довжину регенераційної ділянки волоконо-оптичних систем передавання
(ВОСП). 

В  роботах  [1,  2] розглянуто  властивості  ОВ  з  впорядкованою  обертальною
мікроструктурою скла (ВОМС),  доведено вплив кроку  обертання  мікроструктури скла на
значення діелектричної проникності серцевини та оболонки ОВ. 

В роботах [3, 4, 5] визначено формулу для обчислення ПМД в ОВ з впорядкованою
обертальною мікроструктурою скла (ВОМС): 
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де 1  – ПМД сигналу в ОВ з ВОМС, пс/км; w  – радіус поля моди в ОВ, мкм;  λ0 –
довжина хвилі світла у вакуумі, мкм; φ – полярна координата циліндричної системи, рад; р –
крок  обертання  мікроструктури  ОВ,  мкм;  с  –  швидкість  світла  у  вакуумі,  км/с;   Аі,  lі –
коефіцієнти ряду Селмейєра, що залежать від складу скла ОВ.

В роботах [6, 7] розглянуто можливість використання штучно створеної ПМД в ОВ з
ВОМС  для  оптимізації  дисперсійних  характеристик  волоконно-оптичного  тракту:
компенсації та корекції ПМД, корекції хроматичної дисперсії лінії передавання.

В даній  роботі  проведено  аналіз  впливу легуючих  домішок в  складі  серцевини та
оболонки ОВ з ВОМС на ПМД та впливу значення кроку обертання мікроструктури скла на
ПМД.

В роботі  виконано  розрахунок ПМД сигналу  в  ОВ з  ВОМС за  формулою (1)  для
наступних параметрів: довжина хвилі оптичного сигналу λ = 1,565 мкм, координата φ = 90º.
За результатами отримані залежності 1  (с/км) від кроку обертання ВОМС р, що наведені
на рис. 1 (значення р вибиралось в межах від  4,5  до 65 мкм). 

На рис.  1 представлені  графіки для наступних складів  серцевини та оболонки ОВ:
ОВ1 –  серцевина 7 % GeО2, 93 % SiО2, оболонка  3,5 % B2O3, 96,5 % SiО2; ОВ2 – серцевина
9,1 % GeО2, 7,7 % B2O3, 83,2 % SiО2, оболонка  2,2 % GeО2, 3,3 % B2O3, 94,5 % SiО2; ОВ3 –
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серцевина  4,01 % GeО2,  9,7  % B2O3,  86,27 % SiО2,  оболонка 1 % F,   99 % SiО2;  ОВ4 –
серцевина 100 % SiО2, оболонка 1 % F, 99 % SiО2.

Висновок
Отримані результати виконаних розрахунків дозволяють стверджувати про наступне:
1. ПМД сигналу в ОВ з ВОМС  при координаті  φ, що відповідає куту поляризації

незвичайної  хвилі  φе,  приймає  від’ємні  значення  (групова  швидкість  незвичайної  хвилі
переважає над груповою швидкістю звичайної хвилі). 

2. ПМД сигналу в значній мірі збільшується у випадку надання кроку ВОМС одного
порядку з радіусом серцевини ОВ, при збільшенні р параметр 1  зменшується, причиною
чого  є  зменшення  різниці  фазових  коефіцієнтів  поширення  звичайної  та  незвичайної
основних хвиль в анізотропному ОВ.
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Рисунок 1. Залежність ПМД в ОВ від кроку обертання ВОМС  
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ОБЗОР ПРИМЕНЕНИЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 
В БЕСПРОВОДНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ

Аннотация.  Приводится  обзор  проблем  беспроводных  сетей  связи  и  способов  их
решения с применением искусственных нейронных сетей.

С  развитием  следующих  поколений  беспроводных  сетей  связи  особо  остро  стала
проблема поддержания надежности соединения с низкими задержками и высоким качеством
передачи информации.  Для реализации высоких показателей все чаще стало применяться
интеллектуальное управление в беспроводных коммуникациях в реальном масштабе времени
на основе искусственных нейронных сетей (Artificial Neural Network - ANN).

ANN  представляет  собой  математическую  модель,  построенную  по  примеру
биологических  нейронных  сетей.  За  счет  соединения  относительно  простых  алгоритмов
вместе  и  построения  оптимальной  связи  между  ними  технология  позволяет  выявлять
сложную  зависимость  между  входными  параметрами,  даже  если  они  изначально
отсутствовали  в  обучающей  выборке.  Это  позволяет  алгоритму  оставаться  гибким  при
решении  разного  типа  задач.  Сегодня  ANN  повсеместно  используются  в  финансах,
здравоохранении, транспорте, маркетинге и в сенсорных сетях [1]. 

Целью  данной  работы  является  рассмотрение  возможности  применения
искусственных  нейронных  сетей  для  различных  видов  беспроводных  сетей  на  предмет
применения ANN для решения различных задач: максимизации скорости передачи данных;
минимизации ошибок в канале связи, а значит повышения качества предоставляемых услуг
конечным потребителям.

Применение ANN в беспроводной коммуникации только в начале развития. Поэтому
в работе представлен обзор ряда ключевых типов нейронных сетей,  которые включают в
себя  сети  прямого  распространения  (Feed-Forward  NN),  рекуррентные  (Recurrent  NN),
пиковые (Spiking NN) и глубокие нейронные сети (Deep NN). Для каждого типа нейронной
сети представлена базовая архитектура, содержащая входной, скрытый и выходной слои, и
процедура  обучения,  а  также  указаны основные ее  возможности  и  проблемы реализации
(рис.  1).  Затем  дан  панорамный  обзор  различных  проблем  беспроводной  связи,  которые
могут быть решены с использованием ANN. 
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Рисунок 1. Базовые архитектуры искусственных нейронных сетей: прямого
распространения, рекуррентные и сверточные

Одно из направлений применения  ANN в беспроводных коммуникациях  связано с
разработкой технологий вычислений и кэширования, которые позволяют базовым станциям
(БС) хранить и анализировать поведение человека при использовании беспроводной связи. 

В частности, в доменах беспроводной связи ANN могут использоваться два основных
приложения [2]. 

Во-первых, они могут использоваться для целей прогнозирования, анализа и большой
аналитики данных. Внутри этого домена приложения функция искусственного интеллекта,
которая  включена ANN, относится  к способности беспроводной сети учиться  на наборах
данных,  созданных  ее  пользователями,  окружающей  средой  и  сетевыми  устройствами.
Например, ANN могут использоваться для анализа и прогнозирования моделей мобильности
мобильных пользователей и запросов контента и, следовательно, позволяют БС определять
ассоциации  пользователей  и  кэшировать  контент  заранее,  чтобы  уменьшить  нагрузку  на
трафик данных. Здесь поведенческие шаблоны, относящиеся к пользователям, такие как их
модели мобильности и запросы контента,  будут существенно влиять на то, какой контент
будет кэшироваться, на каком узле в сети и в какое время.

Во-вторых,  ключевое  приложение  ANN  в  беспроводных  сетях  может  быть
предназначено  для  обеспечения  самоорганизующейся  сетевой  работы  путем  внедрения
искусственного интеллекта на краю сети, а также через различные ее компоненты (например,
базовые станции и устройства конечного пользователя). Такой краевой интеллект является
ключевым фактором самоорганизующихся решений для управления ресурсами, объединения
пользователей и разгрузки каналов данных. В этом контексте ANN могут быть разработаны
для  использования  в  качестве  инструментов  машинного  обучения  с  подкреплением
(reinforcement  learning  -  RL)  [2],  которые  могут  изучать  среду  и  принимать  различные
решения по мере изменения среды и, следовательно, обеспечивать принятие решений для
устройств и сделать сеть интеллектуальной. 

Можно привести также пример беспроводных сетей на базе беспилотных летающих
аппаратов (БПЛА), где каждый БПЛА может использовать алгоритм RL на основе ANN для
корректировки  трехмерного  местоположения  и  маршрута  полета  в  соответствии  с
местоположением мобильных пользователей и требованиями к скорости передачи данных.
Как  правило,  БПЛА  должен  найти  оптимальный  маршрут  полета  для  обслуживания
пользователей, расположенных на большой территории. Алгоритм RL на основе ANN может
использоваться  для  изучения  сохраненной  информации  о  пользователях,  такие  как  их
местоположение и скорость передачи данных, и определения траектории полета на основе
полученной  ранее  информации.  По  сравнению  с  традиционными  алгоритмами  обучения,
такими  как  Q-learning,  которые  используют  таблицы  или  матрицы  для  записи  текущих
данных, которые недостаточно хорошо масштабируются для сети с плотным расположением
пользователей, ANN используют метод аппроксимации нелинейных функций, чтобы найти
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связь  с  сохраненной  информацией  и,  следовательно,  алгоритм  обучения  на  основе  ANN
может применяться для беспроводной сети с большим количеством абонентов.

ANN  могут  быть  адаптированы  одновременно  для  предсказания  и  для
интеллектуальной  самоорганизации  беспроводной  сети  связи.  То  есть  эти  данные  могут
помогать принимать решения, в то время как принятие решения генерирует новые данные.

В  табл.  1  представлен  перечень  некоторых  задач  и  решений,  которые  могут
использоваться  в  сенсорных  сетях  и  сетях  интернета  вещей  (IoT),  беспроводных
коммуникациях  5G  и  в  мобильных  сетях  с  высокой  плотностью  абонентов  с  помощью
искусственных нейронных сетей и тех ограничений, которые могут влиять на эффективность
использования ANN. 

Таблица 1 – Перечень задач и решений на основе ANN

Как  можно  отметить  из  приведенной  таблицы  некоторые  ограничения  являются
общими для  разных типов  беспроводных сетей  такие  как  ограниченные  вычислительные
ресурсы  и  малое  время  для  обучения  ANN.  Основываясь  на  рассмотренных  задачах,
решаемых в беспроводных коммуникациях сегодня, а также ограничениях, накладываемых
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каждой из разновидностей беспроводной сети, были выявлены общие подходы в применении
искусственных нейронных сетей. Это позволяет выработать общие модели. 
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АНАЛІЗ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ КАНАЛУ ЗВ’ЯЗКУ З УРАХУВАННЯМ 
ФІЗИЧНИХ ОБМЕЖЕНЬ НА ПАРАМЕТРИ СИГНАЛУ

Анотація. Для каналу зв’язку з АБГШ визначені параметри сигналу, які допускають 
його фізичну реалізацію і забезпечують максимальну можливу швидкість передавання. 

Для каналу зв'язку з АБГШ Шеннон отримав формулу пропускної здатності каналу С, 
що визначає максимально можливу швидкість передавання інформації [1] 












0к

2к 1log
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P
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де Fк – смуга пропускання каналу зв'язку;
Ps – середня потужність сигналу s(t);
N0 – питома потужність шуму.

Відомі  умови,  за  яких  визначено  швидкість  передавання  (1):  умова  1  –  миттєві
значення  сигналу  повинні  мати  гауссів  розподіл  імовірностей;  умова 2  –  спектр  сигналу
повинен бути рівномірно розподіленим у смузі пропускання каналу зв'язку. Ставиться задача
–  визначити  параметри  сигналу,  які  допускають  його  фізичну  реалізацію  і  дозволяють
максимізувати швидкість передання.

Виконати  точно  вимогу  1  до  сигналу  не  можливо  із-за  неможливості  отримати
«хвости», що відповідають гауссовому розподілу ймовірностей миттєвих значень. Реально
використовуються  сигнали  зі  «щільними»  сигнальними  сузір’ями.  Це  сигнали  цифрової
модуляції  АФМ-М і  КАМ-М.  Можна  вважати,  що  розподіл  миттєвих  значень  сигналу
рівномірний.  Дамо  оцінку  зниження  пропускної  здатності  системи  передавання  із-за
відмінності розподілу ймовірностей миттєвих значень від гауссового. Порівняємо значення
диференційних ентропій гауссового hг(S) і рівномірного hр(S) розподілів ймовірностей [1]:

    ss PShePSh 12 log; 2log 2р2г  . (2)
Із  порівняння  виразів  у  (2)  випливає,  що  зменшення  диференційної  ентропії

рівномірного  розподілу у  порівнянні  з  диференційною  ентропією  гауссового  розподілу
еквівалентно зменшенню потужності сигналу у  = 1,42 рази, тобто, у формулі (1) значення
Ps необхідно замінити на Ps/ і тим самим враховується відмінність розподілу ймовірностей
миттєвих значень сигналу від гауссового.

Розглянемо задоволення вимоги 2. У реальному цифровому сигналі, що передається,
двійкові символи 0 і 1 незалежні й рівноймовірні. Тоді [2], спектр модульованого сигналу в
каналі  зв’язку  рівномірний,  а  інтервал  дискретизації  (інтервал  між  некорельованими
відліками шуму) визначається як  (1 + ) / Fк, де  – коефіцієнт скату спектра сигналу, що
визначається з умови фізичної реалізації фільтрів.

Остаточно формула для пропускної здатності каналу зв’язку має вигляд
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
В СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ ИМПУЛЬСНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ

ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ ИНВЕРТИРУЮЩЕГО ТИПА 
С ГРАНИЧНЫМ РЕЖИМОМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Аннотация.  Выполнены  исследования  (анализ  и  моделирование)  параметров
электрических процессов в стабилизированных импульсных преобразователях постоянного
напряжения  инвертирующего  типа  с  автотрансформаторным  и  трансформаторным
включением дросселя с граничным режимом функционирования

Технико-экономические  показатели  (надежность,  энергопотребление,  объём,  масса)
радиотехнических  и  телекоммуникационных  устройств  и  систем  неразрывно  связаны  с
характеристиками  устройств  и  систем  электропитания,  в  состав  которых  входят
преобразователи постоянного напряжения (ППН). 

В  [2]  получена  математическая  модель  основных  базовых  параметров  силовых
каналов  СК  стабилизированных  импульсных  преобразователей  инвертирующего  типа  с
граничным режимом функционирования: коэффициент накопления кн, напряжение нагрузки
Uн,  относительное  напряжение  нагрузки  нU ,  сопротивление  нагрузки Rн, коэффициент
возврата кв, частота преобразования f=1/T, длительность интервала времени накопления tн в
обмотке с числом витков W1, длительность интервала времени возврата tв в обмотке с числом
витков  W2, размах  Im1 пульсации  тока  первичной  обмотки,

 
размах Im2 пульсации  тока

вторичной обмотки, среднее значение тока нагрузки Iн, среднее значение тока потребления Iп.
Полученная математическая модель (табл. 1) для расчета параметров электрических

процессов в импульсных преобразователях постоянного напряжения инвертирующего типа с
граничным режимом функционирования для режима стабилизации была использована при
разработке  алгоритмов  и  программного  обеспечения  с  их  использованием.  Результаты
моделирования с использованием математической модели табл. 1 приведены на рис. 1 – 4.

Регулировочная характеристика импульсного преобразователя инвертирующего типа
с граничным режимом функционирования зависит (рис. 1) от коэффициента накопления кн и
коэффициента трансформации n21 [2]:

).к1/(к/ н21нпнн  nUUU (1)

Таблица 1 – Математическая модель параметров электрических процессов
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Наименование и обозначение параметра Формула

Коэффициент накопления кн = tн/Т )( н21пн UnUU                             (1.1)

Коэффициент возврата кв = tв/Т )/( п21нп21 UnUUn                            (1.2)
Относительное напряж. нагруз. нU пн /UU                                     (1.3)

Относительное напряж. пит. пU нп /UU                                    (1.4)

Частота преобразования f 2
21п1

2
пн ]1[2/ nULUR                        (1.5)

Период преобразования T 2
пн

2
21п1 /]1[2 URnUL                         (1.6)

Индуктивность дросселя L1
2

21п
2

пн ]1[2/ nUfUR                       (1.7)

Сопротивление нагрузки Rн
2

п
2

21п1 /]1[2 UTnUL                          (1.8)
Размах Im1 пульс. тока iLн(t) в первичной

обмотке дросселя 
)1(/ 21п1ннп nULfIUU                  (1.9)

Размах Im2 пульс. тока iLв(t) во вторичной
обмотке дросселя 

)1(/ 21п121ннп nUfLnIUU              (1.10)

Средние значения токов Iп,  IS1,  Iw1 1
2

21пп 2]1/[ LnUTU                        (1.11)

Из  соотношения  (1)  следует,  что  никакие  другие  параметры  импульсного
преобразователя  (например,  L1 –  индуктивность  первичной  обмотки  дросселя  с  числом
витков W1, f, T – частота и период преобразования электрической энергии, Iн – ток нагрузки
силового канала, …) не влияют на регулировочную характеристику (рис. 1).

Рисунок 1. Зависимости относительного напряжения нагрузки нU

от коэффициента накопления кн при n21 = 0,5; 1; 1,5

Частота преобразования f в отличии от (1) дополнительно зависит от L1 и Rн [2]:
,2/)к1( 2

211
2

нн nLRf 
(2)

].)1(2[/ 2
21п1

2
пн  nULURf

В  общем  случае  на  практике  номинальные  напряжения  источника  первичного
электропитания  номпU  и  нагрузки  номнU  и  их  относительные  напряжения

ном нномпномп /UUU  ,  ном пномнномн /UUU   различны  (зависят  от  предъявляемых  к
импульсному преобразователю технических требований).

Из анализа (2) следует, что при  Rн =  const выбором требуемого значения  L1 можно
обеспечить  при  любых  относительных  нномпномп /UUU   равные  значения  частоты
преобразования f в преобразователях с различными коэффициентами n21:

].)1(2/[ 2
21

2
номп

2
номпн1  nUfURL (3)

На  рис.  2  приведены  зависимости  значения  требуемой  величины  индуктивности  
L1 = )( номпUf  первичной обмотки дросселя с числом витков W1 от  номпU  (L1 =  f( номпU ))
при обеспечении частот преобразования f = const = 200 кГц при Rн = const = 2 Ом трех вариантов
исполнения преобразователей, отличающихся коэффициентами трансформации n21: 0,5; 1; 1,5.
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Рисунок 2. Зависимости индуктивности L1 
от относительного номинального напряжения номпU  при Rн = const = 2 Ом

С использованием (2) на рисунке 3 приведены зависимости частот преобразования  f
от  относительных  напряжений  питания  пU )( номпUf  для  различных  относительных
номинальных напряжений 4,3,2,1номп U .

    а) б)  в) г)
Рисунок 3. Зависимости частоты f от относительного напряжения пU  для номпU =1 (а), 

номпU =2 (б), номпU = 3 (в) и номпU = 4 (г) при n21 = 0,5; 1; 1,5

В  режиме  стабилизации  Uн =  const,  поэтому  с  изменением Uп (соответственно  и

нпп /UUU  , пнн /UUU  ) будут изменяться коэффициенты накопления кн (рис. 4). 
).1/(1к 21пн  nU (4)

Рисунок 4. Зависимости коэффициента накопления кн 
от относительного напряжения питания пU  при n21 = 0,5; 1; 1,5

Из анализа рис.  4 видим, что изменения – увеличивая (уменьшая)  пU  приводят к
изменениям  –  к  уменьшению  (увеличению)  коэффициентов  накопления.  При увеличении
(уменьшении)  пU  необходимо,  для  обеспечения  Uн =  const (полагаем,  что  статическая
ошибка стнU  в цепи нагрузки на много меньше Uн) уменьшить (увеличить) длительность
интервала tн = tи накопления. Из анализа (4) следует, что кн является функцией пU  и n21 и не
зависит  от  иных параметров  (например, f –  частоты преобразования,  Rн –  сопротивления
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нагрузки). Например, для n21 = 0,5; 1; 1,5 кн равен соответственно при 1нп UU  0,66; 0,5;
0,4, при 2п U  0,5; 0,33; 0,25 и при 3п U  0,4; 0,25; 0,18.

Анализ  и  моделирование  параметров  электрических  процессов  в  импульсных
преобразователях  позволяет  получить  описание  электрических  процессов  в  элементах  и
цепях силовых частей схем преобразователей, исследовать их свойства, объяснить влияние
тех  или  иных  параметров  на  их  характеристики,  выработать  рекомендации  для
проектирования,  способствующие  повышению  эффективности  разрабатываемых
преобразователей.
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РОЗВИТОК ТЕХНОЛОГІЙ ПЕРЕДАВАННЯ СИГНАЛІВ ЦИФРОВОГО 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ СУПУТНИКОВИМИ КАНАЛАМИ

Анотація.  У  роботі  розглянуто  в  історичному  плані  розвиток  технологій
передавання  сигналів  цифрового телебачення супутниковими каналами.  Наведені  короткі
характеристики стандартів DVB-S, DVB-S2 і DVB-S2х. На усіх етапах розвитку передусім
ставиться задача покращення частотної ефективності. 

Телебачення  є  основним  джерелом  суспільно  значущої  інформації,  що  формує
світогляд та впливає на  умонастрої  громадян.  Тому як одне із  головних завдань  стратегії
розвитку телекомунікацій – це забезпечення населення України програмами національного
мовлення.  Відповідно  до  загальносвітових  тенденцій  мовлення  в  Україні  розвивається  у
цифровому форматі. Для надання послуг мовлення широко використовуються супутники, що
розташовані  на  геостаціонарній  орбіті. При  цьому  суттєвим  залишається  питання
забезпечення  необхідним  частотним  ресурсом  супутникових  каналів.  Частотний  ресурс
визначається  використовуваним  стандартом  на  систему.  Саме  вимоги  ефективного
використання частотного ресурсу визначали основні характеристики стандартів.

Першим  було  введено  в  дію  стандарт  DVB-S  [1]  для  впровадження  цифрового
мовлення з застосуванням алгоритмів формування цифрових потоків в стандарті MPEG-2. В
стандарті  застосовано метод модуляції  ФМ-4 і  каскадний метод захисту від помилок,  що
ґрунтується  на використанні  згорткового коду (ЗК) з  кодовими генераторами (171,  133) і
скороченого коду Ріда-Соломона (РС) з параметрами (204, 188, 8). Швидкості ЗК 1/2, 2/3, 3/4,
5/6, 7/8, швидкість  коду РС  0,92.

Як  розширення  стандарту  DVB-S  був  прийнятий  стандарт  DVB-DSNG  [2],
призначений  для  системи  цифрового супутникового  збору  новин та  інших  супутникових
застосувань. У порівнянні зі стандартом [1] додалися методи модуляції ФМ-8 та КАМ-16.
Метод завадостійкого кодування не змінився. 

Поштовхом  для  розробки  стандарту  другого  покоління  DVB-S2  [3]  послужило
впровадження  у  супутниковому  мовленні  телебачення  високої  чіткості,  яке  затребувало
значних частотних ресурсів. В ньому, як і в попередніх стандартах, передбачене каскадне
кодування, однак, у якості зовнішнього коду використовується блоковий систематичний код
БЧХ. Швидкість  коду БЧХ  0,99.  Внутрішній код також систематичний блоковий  LDPC.
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Швидкість коду може вибиратися в широких межах – від 1/4  до 9/10. До використовуваних в
попередніх стандартах видів модуляції ФМ-4 і ФМ-8 додані АФМ-16 і АФМ-32. Передбачені
адаптивні модуляція  та  кодування  –  в  залежності  від  енергетики  каналу  сигнал  по
зворотному  каналу  від  земної  станції  керує  режимом  захисту  від  помилок,  вибираючи
відповідні тип модуляції та швидкість коду.

В залежності від методу модуляції і швидкості коду система передавання з  DVB-S2
реалізу  частотну  ефективність  системи  від  0,5  біт/символ  до  4,5  біт/символ,  що  дає
збільшення пропускної здатності системи на 20…35% у порівнянні з DVB-S за тих же умов
використання транспондера. По енергетичній ефективності система з DVB-S2 віддалена від
межі Шеннона усього лише на 0,7 дБ.

Доповненням до стандарту  DVB-S2 є стандарт  DVB-RCS2 [4], що призначений для
інтерактивного телебачення – по зворотному каналу абонент посилає заявку провайдеру на
передавання  йому  певної  телевізійної  програми.  Обмін  даними  між  абонентом  та
провайдером ведеться за протоколом ІР.

Подальшим  розвитком  технології  передавання  сигналів  цифрового  телебачення
супутниковими каналами була поява стандарту DVB-S2х. Він був випущений ETSI як друга
частина стандарту DVB-S2 [5]. Особливості методу передавання за стандартом DVB-S2х:

1. Менші значення коефіцієнта ската спектра сигналу – 0,05 та 0,1 в доповнення до
значень 0,2;0,25 і 0,35, що передбачено у попередніх стандартах.

2.  Більше  режимів  передавання  з  різними  комбінаціями  метод  модуляції  –  тип
коректувального коду.

3.  Нові  сигнальні  сузір’я,  які  використовуються  залежно  від  того,  лінійний  чи
нелінійний режим роботи радіопередавача. 

4.  Можливість  додаткового  скремблювання  для  зменшення  спів  канальної
інтерференції.

5.  Підтримується  режим роботи  з  дуже  низьким  відношенням  сигнал/шум  аж до  
–10дБ.

У  підсумку,  стандарт  DVB-S2х  забезпечує  більш  високу  частотну  ефективність  у
порівнянні з попередніми версіями стандартів.
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ТОЧНІСТЬ РОЗРАХУНКУ ХАРАКТЕРИСТИК 
ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ САМОПОДІБНОГО ТРАФІКА 

 
Анотація.  Оцінка характеристик якості обслуговування в одноканальній системі з

чергою  для  пакетної  мережі  зв’язку  часто  зводиться  до  визначення  показника  Херста
самоподібного трафіку, після чого за формулою Норроса розраховується середня кількість
пакетів  в  системі.  Проте,  відомі  формули розрахунку показника Херста,  які  показують
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залежність його від параметрів імовірнісного розподілу трафіку не є точними. У роботі
дано  нову  формулу  розрахунку  характеристик  якості  обслуговування  самоподібного
трафіку, який описується розподілами Парето або Вейбулла, та визначено її точність.

Оцінка  характеристик  QoS у  СМО  виконується  на  основі математичного  опису
реакції  системи  на  вхідний  потік  пакетів.  Під  реакцією  системи  розуміють  її  стани,  які
математично  описуються  імовірнісною  функцією розподілу  кількості  зайнятих  каналів  та
місць очікування. У випадку пуассонівської моделі потоку стани системи описуються одним
із відомих розподілів Ерланга [1]. Знаходження функції розподілу станів системи при більш
складних моделях потоків – це дуже важка задача, і тому аналогічних рішень нема.

За  довільного  потоку  пакетів  у  системі  імовірність  очікування  Pw обслуговування
пакету можна розрахувати з імовірнісного розподілу станів системи або кількості пакетів у
системі в моменти надходження нових пакетів rk, де k – кількість пакетів, за формулою:
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kw rP . (1)
Отже, у випадку самоподібного трафіку з розподілом інтервалу часу між моментами
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де ρ – загрузка системи (0,3 < ρ < 1); N – середня кількість пакетів у системі.
Тому, відповідно до виразів (1) і (2) імовірність очікування обслуговування пакета в

одноканальній системі з нескінченною чергою типу fBM/D/1/∞ визначиться так:
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Отже,  визначивши  коефіцієнт  Херста,  розраховуємо  середнє  значення  кількості
пакетів в системі N за формулою Норроса [2], а після з апроксимацією (2) за формулою (3)
розраховуємо  імовірність  очікування  обслуговування  пакета  Pw.  Далі  за  відомими
співвідношеннями  [1]  розраховуються:  середня  кількість  пакетів  у  черзі  Q,  середній  час
перебування пакетів у системі  T і затримки пакетів у системі  W. Після цього розраховуємо
середній час затримки пакетів у вхідному буфері tq [1].

З  роботі  [3]  показано  суттєву  різницю  між  реальною  та  поточно  використаною
лінійною  залежністю  коефіцієнта  самоподібності  H від  параметра  форми  a розподілу
Вейбулла  або  різниці  між  реальною  та  поточною  лінійною  залежністю  показника
самоподібності  H на  параметрі  форми  a розподілу  Парето  для  системи  fBM/D/1/∞.  Для
розподілу  Вейбулла  та  Парето  дана  нова  формула  розрахунку  для  коефіцієнта
самоподібності  трафіку.  Використання  реальних  функціональних  залежностей  H і  a дає
змогу покращити точність розрахунку характеристик якості обслуговування на порядок. Це
дозволяє нам розрахувати характеристики якості послуг самоподібного трафіку, описаного
розподілом Вейбулла або Парето в одноканальній системі fBM/D/1/∞ з дискретним часом
обслуговування  пакетів  набагато  простіше.  Тобто,  для  розрахунку  необхідно  знати  лише
параметр форми  a розподілу Вейбулла або Парето і  немає необхідності  обчислювати для
трафіку коефіцієнт самоподібності (показник Херста) складним методом R/S-статистики.

У табл.  1 даються результати обчислення та моделювання за розподілом Вейбулла з
параметром форми a = 0,2 та показником Херста  H = 0,71. Імовірність очікування шляхом
розрахунку  та  імітації  майже однакова  з  відносною похибкою розрахунку  не  більше 1%
протягом усього діапазону зміни коефіцієнта використання ρ = 0,1 ... 0,9.

У табл.  2 наведені  результати розрахунку та моделювання за розподілом Парето з
параметром форми a = 1,55 та показником Херста H = 0,71. Імовірність очікування шляхом
розрахунку  та  імітації  майже однакова  з  відносною похибкою розрахунку  не  більше 1%
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протягом усього діапазону зміни коефіцієнта використання ρ 0,1 ... 0,9. Чим більше H та ρ,
тим краще точність.

Таблиця 1 – Розподіл Вейбулла Таблиця 2 – Розподіл Парето
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0,1 0,89648 0,90182 0,6 105/0,86

0,2 0,94171 0,94067 -0,1 176/3,01

0,3 0,96322 0,96150 -0,2 247/7,22

0,4 0,97672 0,97516 -0,2 419/15,6

0,5 0,98493 0,98383 -0,1 580/30,6

0,6 0,99048 0,98953 -0,1 831/57,2

0,7 0,99434 0,99366 -0,1 1395/108

0,8 0,99723 0,99690 -0,1 2414/258

0,9 0,99873 0,99852 -0,08 4217/596
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0,1 0,25585 0,75523 195,2 8/0,12

0,2 0,45917 0,75000 63,3 13/0,29

0,3 0,61759 0,75774 22,7 20/0,57

0,4 0,73881 0,7822 5,8 26/1,0

0,5 0,82984 0,82215 -1,0 41/1,9

0,6 0,89796 0,87321 -2,8 67/3,72

0,7 0,94516 0,92254 -2,4 129/7,93

0,8 0,97598 0,96441 -1,2 308/21,4

0,9 0,99424 0,99111 -0,3 720/95,6

Тут  прийнятна  точність  розрахунку  отримується  лише  тоді,  коли  коефіцієнт
використання  ρ  >  0,3.  Якщо  значення  H >  0,7,  точність  розрахунку  буде  прийнятною
протягом всього діапазону зміни ρ. Якщо значення H < 0,7, навіть для розподілу Вейбулла,
точність буде гіршою і таким же чином, як у випадку з Парето. З таблиць 1 і 2 видно, що для
тих самих значень H існують різні характеристики QoS для розподілів Вейбулла та Парето.

Імітаційне  моделювання  підтвердило  коректність  даних  методів  розрахунку
характеристик QoS у системі з самоподібним трафіком. При цьому розходження результатів
моделювання  і  розрахунку  не  перевищує  5%  при  зміні  загрузки  системи  в  діапазоні
0,3 < ρ < 1 (при ρ ≥ 0,6 похибка менше 2%) і зміні значень показника Херста 0,5 < H < 0,9.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ 
КОРОТКИМ ИМПУЛЬСОМ ЛАЗЕРА 

Аннотация. В  целях  апробации  на  доклад  выносятся  результаты  исследований
автора  в  направлении  обоснования  возможности  формирования  оптических  сигналов
заданной формы фемтосекундными импульсами лазера.
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В фемтосекундной оптике [1] рассматриваются две основне модели импульсов лазера
(ИЛ): с огибающей в форме гауссова импульса и в форме гиперболического секанса

)exp()sech()();exp()/exp()( tjtAtEtjtAtE 00
2   ,

(1)
где A - амплитудный коэффициет; 0  - центральная (несущая) частота излучения лазера.

При этом эффективная длительность ИЛ имеет порядок 100 фс. База импульсов (1)
имеет порядок единицы:  1 FT . Отсюда следует, что эффективная ширина частотной
полосы  таких  импульсов  составляет  приблизительно  10ТГц,  что  в  100  раз  превышает
ширину узкополосного канала оборудования типа STM [2]. Отрицательным эффектом такого
положения  является  существенное  увеличение  длительности  импульса  вследствие
дисперсии.  В  самом  деле,  полагая  условно  значение  коэффициента  дисперсии
приблизительно 10 пс/нм/км [3] и считая,  что в  выбранном поддиапазоне  полоса 10 ТГц
соответствует примерно 100 нм, получим: на расстоянии всего 100 км от точки передачи
длительность  импульса  составит  около  10-8 с.  Не  трудно  видеть,  что  скорость  передачи
данных в таком канале будет ограничена довольно скромной величиной порядка 100 Мбит/с.
При этом частотный ресурс будет использован крайне неэффективно. 

Предлагаемые  методы  синтеза  оптических  сигналов  позволяют  управлять  как  их
формой во временной области, так и шириной спектра. Упрощенная схема преобразователя
ИЛ дана на рис. 1.

Рисунок 1. Схема устройства воспроизведения оптического сигнала заданной формы
E0 –  импульс лазера; a – оптический демультиплексор (сплиттер); b – оптические усилители;

c – прецизионные линии задержки; d – оптический мультиплексор (сумматор); 
UOUT  – оптический сигнал на выходе устройства  

Частотная демодуляция в формулах (1) означает перенос частоты в точку 00  , то
есть избавление от фазового множителя  )exp( tj 0 . После этой операции преобразование
устройством по рис. 1 можно представить в виде приближения:
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где  A  – размерностный коэффициент,  определяемый из условий максимальной точности
аппроксимации заданной формы огибающей сигнала  )(tU ;  )( ntE 0  – огибающие ЛИ,
смещенные во временной области на величину  n  линиями задержки;  )( nU  – отсчеты
(значения) аппроксимируемого сигнала в точках  n .

Для  случая,  когда  огибающая  ИЛ  имеет  форму  гауссова  импульса  доказана
сходимость рядов вида (2) к аппроксимируемому сигналу [4]. Более подробная теория дана в
работе [5], где таже доказано свойство сжатия спектров последовательностей ИЛ. В статье
[6]  аналогичные  результаты  получены  для  случая,  когда  огибающая  ИЛ  имеет  форму
гиперболического секанса. В названных работах показано, что скорость сходимости рядов
вида (2) имеет порядок 1/N, что можно считать достаточно приемлемым значением. Также
показано, что в практических случаях для обеспечения приемлемой точности аппроксимации
достаточно использовать порядка 100 импульсов отсчетов (100 линий задержки на рис. 1).
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В качестве иллюстрации (рис. 2) приведем аппоксимацию сигнала в виде приподня-
того косинуса с коэффициентом скругления всего 20-ю ИЛ в виде гиперболическго секанса.

Рисунок 2. Аппроксимация оптического сигнала заданной формы короткими ИЛ,
слева – во временной области; справа – в частотной области

Как видим, аппроксимация  оказывается  весьма точной.  При количестве  импульсов
порядка 40-50 графики оказываются визуально неразличимыми. При количестве импульсов
аппроксиманты  (2)  порядка  100  обеспечивается  точность  аппроксимации  для  всех
теоретических  сигналов  с  ошибкой  не  более  10-4.  При  этом  ширина  спектра  сигнала  на
выходе устройства (рис. 1) приближается к 100 ГГц, что позволяет увеличить на 2 порядка
скорость передачи данных в узкополосных каналах волоконно-оптических систем передачи.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ СУЧАСНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ ПЕРЕДАЧІ МЕРЕЖ ШИРОКОСМУГОВОГО ДОСТУПУ

Анотація.  Розглянуто методи забезпечення електромагнітної  сумісності сучасних
технологій передачі мереж фіксованого широкосмугового доступу, що використовують у
якості  середовища  передачі  сигналів  симетричні  багатопарні  кабелі.  Основна  увага
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зосереджена  на  методах,  що  використовуються  у  найсучаснішій  технології
широкосмугового доступу G.fast.

Технології передачі інформації по багатопарних телефонних кабелях досі є важливою
складовою  мереж  фіксованого  широкосмугового  доступу  (ШД).  Можливість  їх  розвитку
визначається  інтеграцією  з  оптичними  технологіями  ШД  у  гібридні  мережі  ШД  за
концепціями FTTx, що дозволяє успішно конкурувати з повністю оптичними мережами ШД
за  концепцією  FTTH.  В  першу  чергу,  це  пов’язано  з  бажанням  операторів  зв'язку
максимально  використовувати  існуючу  мережу  телефонних  абонентських  ліній  (АЛ),
проводячи перехід до оптичних технологій на базі концепцій FTTx еволюційним шляхом,
тобто  при  наявності  відповідної  мідної  інфраструктури  модернізація  мережі  доступу
передбачає поступове зменшення протяжності  мідної  ділянки АЛ і збільшення швидкості
доступу. Даний шлях розвитку мереж ШД підтверджується даними статистики аналітичних
агентств телекомунікаційного ринку [1].

Велика  кількість  існуючих  та  поява  нових  технологій  на  мережах  доступу,  що
використовує  багатопарні  телефонні  кабелі  вимагає  забезпечення  їх  співіснування,  тому
важливим  питанням  є  забезпечення  електромагнітної  сумісності  (ЕМС)  систем  передачі
(СП), що працюють на даних мережах доступу.

Класичними методами забезпечення ЕМС є нормування потужності сигналу виході пере-
давача СП (жорстке обмеження потужності сигналу та робочої смуги частот, в якій передається
сигнал) та встановлення вимог до середовища передачі по значенню перехідних загасань.

Нормуванню  підлягають  як  сигнал  у  робочій  смузі  частот,  так  і  поза  смугові
випромінювання сигналу. Перше дозволяє забезпечити ЕМС з однотипними СП та іншими
СП, які працюють у цій же смузі частот, що і задана СП, а також обмежити рівень нелінійних
завад.  Друге  дозволяє  забезпечити  ЕМС з  СП,  які  використовують  сусідні  смуги  частот
(вище або нижче за робочу смугу заданої СП).

На СП, що паралельно працюють у багатопарному кабелі, впливають перехідні завади
на ближній та дальній кінець, тому щоб забезпечити роботу СП в умовах перехідних завад
необхідно  нормувати  перехідне  загасання  на  ближній  кінець  та  перехідне  загасання  на
дальній кінець  для багатопарних кабелів.  Значення перехідних загасань для симетричних
кабелів  визначається  структурою осердя  (пучкова,  повивна),  типом скручування  (парний,
четверний), кроком скручування пари та наявністю екрану.

Для  сучасних  технологій  ШД  використання  тільки  класичних  методів  ЕМС  не
достатньо, тому що, по-перше, СП за технологіями xDSL, як правило, використовують вже
існуючі АЛ з характеристиками, які не задовольняють вимогам з боку цих технологій, по-
друге, кожна наступна технологія повинна забезпечувати більшу швидкість передавання, що
відбувається за рахунок зменшення довжини лінії та збільшення робочої смуги частот, що
призводить до збільшення рівня перехідних завад.

Тому ефективне впровадження нових технологій передачі ШД на існуючих мережах
потребує  використання  спеціальних  методів  забезпечення  ЕМС.  До  таких  методів
відносяться:  формування  асиметричного  спектра,  ехокомпенсація,  «bonding»,  «vectoring»,
застосування TDD замість FDD.

Найсучаснішою технологією передачі  ШД є  G.fast,  яка передбачає підключення по
мідному багатопарному телефонному кабелю 10…30 абонентів зі швидкістю до 1 Гбіт/с [2].
Така  швидкість,  сумірна  зі  швидкістю  оптичних  технологій,  досягається  за  рахунок
зменшення довжини АЛ (як правило до 250 метрів) та розширення частотного діапазону до
106  або  212  МГц  [3].  При  цьому  постають  задачі  забезпечення  ЕМС  з  існуючими
технологіями (в першу чергу з ADSL2+ і VDSL2) та між собою при паралельній роботі таких
СП по багатопарному кабелю.

ЕМС СП G.fast з існуючими СП забезпечується шляхом виключення з роботи смуги
частот, у якій працюють ці СП (наприклад, при сумісній роботі в одному кабелі з системами
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VDSL2 системи G.fast використовують смугу частот вище 12, 17 або 35 МГц, у залежності
від частотного плану існуючих СП VDSL2).

Паралельна робота кількох СП G.fast вимагає використання спеціальних методів. При
малій  довжині  АЛ  основною  причиною  обмеження  швидкості  передавання  СП  G.fast  є
перехідні завади. З оглядом на значну ширину робочої смуги частот СП G.fast,  перехідне
загасання  між  парами  багатопарного  телефонного  кабелю,  що  має  частотнозалежний
характер, буде призводити до значних перехідних завад на високих частотах при паралельній
роботі таких СП, при цьому перехідне загасання на дальній кінець має ще й залежність від
довжини  АЛ,  тому  рівень  перехідних  завад  на  дальній  кінець  буде  збільшуватися  зі
зменшенням довжини лінії.

Для боротьби з перехідними завадами на ближньому кінці використовується метод
часового  розділення  зустрічних  напрямів  передачі  (TDD)  замість  частотного  розділення
(FDD), що дозволяє цілком виключити вплив даної завади на роботу СП G.fast.

Для придушення перехідних завад на дальньому кінці у СП G.fast використовується
метод,  що  отримав  назву  «векторинг»  («vectoring»),  і  регламентований  Рекомендацією  
МСЕ-Т G.993.5 [4]. Як визначено у [5], за допомогою «векторингу» принципово неможливо
цілком  придушити  перехідні  завади,  отже,  швидкість  передавання  СП  G.fast  буде
визначатися  потужністю  непридушенної  системою  «векторинг»  перехідної  завади.  Тому
представляє  інтерес  оцінити  потенційно  досяжне  значення  коефіцієнта  придушення
перехідних  завад  та  швидкості  передавання  при  роботі  систем  передачі  на  вітчизняних
телефонних багатопарних кабелях.

Порівняння  частотних  залежностей  рівня  СГП  сумарної  перехідної  завади  на
дальньому  кінці  при  100 %  завантаженні  багатопарних  кабелів  ТПП  10х2х0,4  та  ТПП
100х2х0,4  системами  передачі  за  технологією  G.fast при  довжині  абонентської  лінії
100 метрів показано на рис. 1.

 ТПП 100х2х0,4, без векторингу G(f), дБм/Гц 
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Рисунок 1. Частотна залежність рівня СГП сумарної перехідної завади на дальньому
 кінці при 100 % завантаження кабелів ТПП системами G.fast (довжина лінії 100 м)

Результати  розрахунків  швидкості  передавання  в  залежності  від  довжини  лінії  та
кількості пар у кабелі ТПП при 100 % завантаженні кабелю системами передачі й за рівня
СГП адитивних завад  AWGN = –140 дБм/Гц без застосування та із застосуванням системи
компенсації перехідних завад «векторинг» показано на рис. 2.



Секція 2. Телекомунікаційні системи та мережі
 R, Мбіт/с 

ТПП 10х2х0,4 

1 СП 
1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

0 
0,025  0,05       0,1        0,15        0,2        0,25        0,3       0,35        0,4        0,45       lл, км 

ТПП 30х2х0,4 

ТПП 20х2х0,4 

ТПП 100х2х0,4 

ТПП 50х2х0,4 

 R, Мбіт/с 

ТПП 10х2х0,4 

1 СП 
1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

0 
0,025  0,05       0,1        0,15        0,2        0,25        0,3       0,35        0,4        0,45       lл, км 

ТПП 30х2х0,4 

ТПП 20х2х0,4 

ТПП 100х2х0,4 

ТПП 50х2х0,4 

 
а) б) 

Рисунок 2. Швидкість передавання СП G.fast без застосування (а) та із застосуванням
«векторингу» (б) при 100 % завантаженні кабелів ТПП (AWGN = –140 дБм/Гц)

Аналіз результатів дослідження показує, що:
- для  СП  G.fast перехідні  завади  є  основною  причиною  зменшення  швидкості

передавання;
- застосування системи «векторинг» дозволяє придушити перехідні  завади до рівня

меншого або сумірного з рівнем потужності адитивних завад, відповідно суттєво підвищити
швидкість  передавання  СП  G.fast при  паралельній  роботі  по  вітчизняних  багатопарних
телефонних кабелях.

У  підсумку  можна  зазначити,  що  застосування  сучасних  технологій  ШД  на
багатопарних  телефонних  кабелях  неможливе  без  використання  спеціальних  методів
електромагнітної сумісності, таких як система «векторинг».
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Застосовується  при  наявності  в  системі  будь-яких  видів  резервування,  в  тому  числі
ненагруженного резервування і резервування з відновленням.

При  оцінюванні  надійності  систем  на  ранніх  стадіях  їх  життєвого  циклу
використовується певна група аналітичних методів. У цю групу входять:

структурно-аналітичний метод та графоаналітичний метод;
метод шляхів і перетинів;
логіко-ймовірнісний метод;
статистичні методи і ін.
Вибір  методу  оцінювання  надійності  проводиться  на  основі  аналізу  структури

електронної  системи,  режимів  її  роботи,  ступеня  трудомісткості  процесу  оцінювання
таінших факторів. 

Статистичні  методи  [1]  оцінювання  шуканих  показників  високонадійних  систем
мають велику трудомісткість і порівняно низьку точність.

Аналітично-статистичний  метод  оцінювання  надійності  вільний  від  недоліків  цих
методів. Він не вимагає складання структурно-логічної схеми надійності і застосовується при
наявності  в  системі  будь-яких  видів  резервування,  в  тому  числі  ненагруженного
резервування і резервування з відновленням. 

В  аналітико  –  статистичному  методі  передбачається,  що  закон  розподілу  часу
виникнення відмов окремих елементів, що входять в систему, є експоненціальним [2].

Розрахунок  показників  надійності  системи  проводиться  на  основі  інформації,
одержуваної в процесі статистичного моделювання потоку відмов її елементів. При цьому
потік відмов елементів на обмеженому часовому інтервалі [0, t].

Алгоритм розрахунку включає  наступні кроків:
1. Визначити параметри процесу статистичного моделювання виходячи з необхідності

забезпечення необхідної достовірності результатів розрахунку.
2. Знайти оцінку ймовірності безвідмовної роботи системи за формулою (1)

( ) 1 ( ) ( )
r

P t P Q


                (1)

де ( )Q  – оцінка ймовірності відмови системи при   відмовили елементів.  
3.  Розрахувати  дисперсію  оцінки  ймовірності  безвідмовної  роботи  за  допомогою

вираження (2)
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Аналітично-статистичний метод є менш трудомістким у порівнянні з статистичним
методом. За допомогою цього методу розраховують показники надійності систем, які містять
відновлювані  резервні  елементи,  а  також  показники  безпеки  високонадійних  систем,  які
призначені для виконання відповідальних функцій системи.
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Анотація.  Розглядаються  методи  реклами  мережевих  технологій  в  мережі
Інтернет.

Все частіше майданчиком для розміщення реклами - у відкритій чи прихованій формі,
стає глобальна мережа Інтернет, що дозволяє забезпечити найбільш інтенсивна взаємодія з
цільовою аудиторією, оптимізувати проведення рекламної кампанії, сформувати позитивний
імідж для виробників товарів і послуг.

Internet -  найбільша  глобальна  комп'ютерна  мережа,  що  зв'язує  десятки  мільйонів
абонентів у більш як 150 країнах світу. Щомісяця її поширеність зростає на 7-10%. Internet
утворює немовби ядро, яке забезпечує, взаємодію інформаційних мереж, що належать різним
установам у всьому світі. Якщо раніше вона використовувалася виключно як середовище для
передачі файлів і повідомлень електронної пошти, то сьогодні вирішуються більш складні
завдання,  які  підтримують  функції  мережного  пошуку  та  доступу  до  розподілених
інформаційних ресурсів й електронних архівів.  Таким чином, Internet можна розглядати як
деякий глобальний інформаційний простір.

Практично всі послуги мережі Internet побудовані на принципі "клієнт-сервер".
Для  отримання  доступу  до  мережевих  служб  при  програмуванні  додатків

використовують спеціальні програми чи бібліотеки. Так, у середовищі  UNIX-подібних ОС
прийнято використовувати програму  wget чи  curl. Остання має великі можливості і також
поставляється як програмна бібліотека, яка може бути вільно і безкоштовно використана при
програмуванні власних програмних додатків. 

Розробка  сучасних  програмних  додатків  істотно  відрізняється  від  того,  що  було  в
недалекому минулому.  Сьогодні  додатки повинні  підтримувати зв’язок через  мережу або
інтернет,  надаючи  в  розпорядженнякористувачів  мережевий  АРІ  або  інтерфейс,  а  також
забезпечити гнучкістьза допомогою користувацьких сценаріїв. Як правило, сучасні додатки
експортують  Web-інтерфейс  за  допомогою  HTTP  і  передаютьповідомленняпро  нештатні
ситуаціїза  допомогою  Simple  Mail  Transport  Protocol  (SMTP).Ці  протоколи  дозволяють
передавати  Web-браузеру,  працюючому в  пристрої,  конфігураціюабо  статусіприймати  від
пристроїв  стандартніповідомлення  на  стандартний  клієнт  електронної  пошти  (відповідно
HTTP і SMTP). 

Безпека  транзакцій  в  Web  потребується  для  забезпечення  банківських  переказів,
проведення онлайн-покупок і доступудо закритих документів. Отже, паралельно звичайній
формі протокола http повинна також існувати ійого безпечна форма. 

При  використанні  HTTPS  всі  дані  запитіві  відповідей  шифруються  перед  тим  як
передаються мережею. HTTPS додає над транспортним рівнемпредставницький рівень, який
використовує або Secure Sockets Layer (SSL) або його наслідника Transport  Layer Security
(TLS) (Оскільки SSL і TLS дуже схожі, будемо розуміти під терміном SSL як SSL так і TLS. 

Оскільки  розробляється  програмний  додаток  з  використанням  веб-технологій,  то
найкращим варіантом для розробки є мова програмування PHP.

PHP  (PHP:HypertextPreprocessor)  -  мова  програмування  з  відкритим  вихідним
кодом.Мова  спеціально  розроблений  для  динамічного  веб-вмісту.  Однак  його  можна
використовувати  також  для  створення  додатків  для  роботи  в  командному  рядку  і  для
реалізації повноцінних додатків з графічним інтерфейсом (GUI). Мова є досить простим для
розуміння і базується на мові C. Програми, розроблений на мові PHP може бути виконана на
безлічі операційних систем, як Windows, таки, Linux, Mac та ін. PHP має відмінну підтримку



Секція 2. Телекомунікаційні системи та мережі

СУБД  з  відкритим  вихідним  кодом,  такими  як  MySQL.  У  п'ятій  версії  PHP  повністю
реалізована концепція об'єктно-орієнтованого програмування.

PHP написаний на популярному мові C, що дозволяє швидко розробляти для нього
нові модулі та функції. Оскільки мова програмування має відкритий вихідний код, розробка
на  ньому  програм  безкоштовно  для  програмістів.  На  даний  момент  PHP  може  бути
використаний для розробки додатків будь-якого рівня складності.

Шаблон  MVC описує  простий  спосіб  побудови структури  додатка,  метою якого  є
відділення бізнес-логіки від призначеного для користувача інтерфейсу. В результаті, додаток
легше масштабується, тестується, супроводжується і реалізується.

У архітектурі  MVC модель надає дані і правила бізнес-логіки, уявлення відповідає за
користувальницький  інтерфейс,  а  контролер  забезпечує  взаємодію  між  моделлю  і
представленням.

Модель -  містить  бізнес-логіку  додатка  і  включає  методи  вибірки  (це  можуть  бути
методи ORM), обробки (наприклад, правила валідації) і надання конкретних даних, що часто
робить  її  дуже  товстою,  що  цілком  нормально. Модель  не  повинна  безпосередньо
взаємодіяти  з  користувачем. Всі  змінні,  що  відносяться  до  запиту  користувача  повинні
оброблятися в контролері. 

Модель  не  повинна  генерувати  HTML  або  інший  код  відображення,  який  може
змінюватися  в  залежності  від  потреб  користувача. Такий  код  повинен  оброблятися  в
видах. Одна  і  та  ж  модель,  наприклад:  модель  аутентифікації  користувачів  може
використовуватися  як  в  призначеній  для  користувача,  так  і  в  адміністративній  частині
програми. Втакому випадку можна винести загальний код в окремий клас і успадковуватися
від нього, визначаючи в спадкоємців специфічні для подпріложеній методи.  

Вид -  використовується для завдання зовнішнього відображення даних,  отриманих з
контролера  і  моделі. Види  Cодержат  HTML-розмітку  і  невеликі  вставки  PHP-коду  для
обходу,  форматування  і  відображення  даних. Чи не  повинні  безпосередньо  звертатися  до
бази даних. Цим повинні займатися моделі. Чи не повинні працювати з даними, отриманими
із запиту користувача. Це завдання має виконувати контролер. 

Може безпосередньо звертатися до властивостей і методів контролера або моделей, для
отримання готових до висновку даних. Види зазвичай поділяють на загальний шаблон, що
містить розмітку, загальну для всіх сторінок (наприклад, шапку і підвал) і частини шаблону,
які використовують для відображення даних, що виводяться з моделі або відображення форм
введення даних.  

Контролер -  сполучна  ланка,  що  з'єднує  моделі,  види  і  інші  компоненти  в  робоче
додаток. Контролер  відповідає  за  обробку  запитів  користувача. Контролер  не  повинен
містити SQL-запитів. Їх краще тримати в моделях. Контролер не повинен містити HTML і
інший розмітки. Її варто виносити в види. 

У  добре  спроектованому  MVC-додатку  контролери  зазвичай  дуже  тонкі  і  містять
тільки кілька десятків рядків коду. Чого,  нескажеш про Stupid Fat Controllers (SFC)  в CMS
Joomla. Логіка контролера досить типова і велика її частина виноситься в базові класи.

Можна  зробити  висновок,  що  засобами  мови  PHP і  об’єктно-орієнтованого
програмування можна розробляти повноцінні інтернет платформи для реклами з достатньою
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швидкодією, і потребуючих не великих ресурсів сервера, а також не потребує фінансових
затрат на купівлю ліцензій. 

Також показано, що швидкодії MySQL і його взаємодії з PHP за допомогою мови SQL
достатньо  для  функціонування  рекламної  платформи.  А  ліцензія  на  MySQLтакож
безкоштовна.

Програмний  додаток  представляє  собою  веб-інтерфейс  за  допомогою  якого  можна
рекламувати мережеві технології, представляє собою мережеву базу данних, доступ до якої
може  отримати  кожен  користувач  глобальної  мережі  інтернет,  за  допомогою  доступних
інтерфейсів веб браузерів.

Розробка цього інтерфейсу є актуальною, оскільки полегшує доступ користувачів до
інформації  щодо  мережевих  технологій.  В  сучасному  світі  реклама  все  більше
заповнюєпростори  мережі  інтернет.  Інтернет  стає  все  більш  ефективним  механізмом
розповсюдження інформації, доступного майже кожній людині. 
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ВПЛИВ ПОХИБКИ КОРЕКЦІЇ ДИСПЕРСІЇ НА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ ВОСП DWDM

Анотація.  Виконано аналіз основних видів лінійних спотворень сигналу у волоконно-
оптичних  системах  передачі.  Розроблена  модель  оптичного  каналу  волоконно-оптичної
системи передачі з розподілом за дожиною хвилі. Отримано залежності параметрів якості
оптичного  каналу  від  повноти  усунення  хроматичної  дисперсії  в  пристрої  компенсації
дисперсії.

В  час  активного  розвитку  мережі  Інтернет  та  широкого  впровадження  нових
широкосмугових технологій доступу постійно збільшуються вимоги до пропускної здатності
систем  передачі  транспортної  мережі.  Безальтернативним  варіантом  є  використання
волоконно-оптичних систем передачі (ВОСП) з розподілом за довжиною хвилі (DWDM), що
дозволяють організовувати лінії протяжністю кілька тисяч кілометрів [1]. Наявність лінійних
спотворень  (ослаблення  та  дисперсії)  в  оптичному  середовищі  розповсюдження  обмежує
довжину  ділянки  3R  регенерації.  Для  усунення  ослаблення  успішно  використовуються
оптичні  підсилювачі  на  базі  легованого  ербієм  волокна  або  Раманівського  ефекту.
Збільшення  дальності  передачі  зі  збереженням нормативних  параметрів  оптичних  каналів
можливе шляхом застосування пристроїв компенсації дисперсії (КД). В загальному випадку
параметри КД не завжди дозволяють виконати повне усунення дисперсійних спотворень, що
знижує відношення сигнал/шум прийнятого сигналу.

Тому метою даної  роботи є дослідження впливу похибки компенсації  дисперсії  на
якісні характеристики оптичного каналу ВОСП DWDM.
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У волоконній оптиці дисперсією називають явище збільшення тривалості імпульсів
оптичного сигналу на виході середовища розповсюдження, що призводить до міжсимвольної
інтерференції:

2 2
вих вхt t    , 

де вхt  та вихt  - тривалості вхідного та вихідного імпульсів;

  - величина дисперсійного уширення сигналу в ОВ.

В  загальному  випадку  розрізняють  три  види  дисперсії:  модову  мод ,  хроматичну

хром  (складається з хвилеводної та матеріальної) та поляризаційну пол . Повна дисперсія є

сумою відповідних компонентів:
2 2 2 2

мод хром пол       . 

Системи  транспортної  мережі  використовують  різновиди  одномодового  оптичного

волокна (SMF G.652,  NZ-DSF G.655 та ін.),  в яких модова дисперсія відсутня ( мод =0). У

ВОСП  з  швидкістю  передачі  менше  10  Гбіт/с  (тривалість  імпульсу  вх 100псt  )  можна

знехтувати явищем поляризаційної дисперсії, оскільки пол вхt  . В результаті домінуючим

фактором, що впливає на якість процесу передавання є хроматична дисперсія. 
Явище  хроматичної  дисперсії  виникає  внаслідок  неоднакової  фазової  швидкості

розповсюдження світлових хвиль різної довжини в оптичному середовищі. Його усунення
можливе  в  пристроях  компенсації  дисперсії  [2].  На  даний  час  знайшли  розповсюдження
кілька схем побудови КД, однією є яких є використання волокна, що компенсує дисперсію
(Dispersion Compensation Fiber, DCF).

Дослідження параметрів якості ВОСП  DWDM в даній роботі виконувалося шляхом
використання  моделі  з  функціональною  схемою  згідно  рис.  1.  До  її  складу  входять  три
основних блоки: передавач, середовище розповсюдження та приймач. У передавачі вхідний

сигнал з швидкістю  інфВ  поступає на оптичний модулятор (ОМ), який виконує модуляцію

інтенсивності сигналу-носія від лазера безперервного випромінювання (ЛБВ). Далі оптичний
сигнал поступає на модель волоконно-оптичного лінійного тракту (ВОЛТ), яка складається з
петлі  рециркуляції  та оптичної  секції  (лінійне  ОВ типу  SMF та  КД).  Петля рециркуляції
використовується  для  зменшення  складності  моделі  ВОСП  та  встановлюється  замість
використання  секцN  однакових  оптичних  секцій.  Компенсатор  дисперсії  містить  два
оптичних підсилювача (ОП) на базі легованого ербієм волокна (EDFA) та відрізок волокна
DCF. В приймачі сигнал з виходу ВОЛТ проходить через оптичний смуговий фільтр (ОСФ),
фотодетектор (ФД) та фільтр низьких частот (ФНЧ).
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Вінф

ОМ

SMF ОП1

Компенсатор дисперсії

DCF ОП2

Вхід Вихід

Передавач Приймач
Петля 

рециркуляції

ОСФ ФД ФНЧ

ЛБВ

Рисунок 1. Функціональна схема моделі каналу ВОСП DWDM

Величина дисперсійних спотворень в лінійному тракті розраховується за виразом:
  секцSMF SMF DCF DCFD L L N        , 

де  SMF та  DCF  – коефіцієнти  погонної  хроматичної  дисперсії  волокон  SMF та  DCF,
пс/(нм*км);

SMFL  та DCFL  – довжини волокон SMF та DCF відповідно, км.

При повній компенсації дисперсійних спотворень D  0, тому знаючи параметри ОВ
обох типів, можна розрахувати необхідну довжину волокна DCF:

SMF
DCF SMF

DCF

L L


 


.

На  основі  розглянутої  функціональної  моделі  ВОСП  в  демонстраційній  версії
програмного  забезпечення  Optiwave Optisystem була  розроблена  відповідна  імітаційна
модель з параметрами блоків, вказаними в табл. 1. За її допомогою була отримана залежність
Q-фактору вихідного сигналу від похибки компенсації дисперсії (рис. 2), що розраховувалася
за формулою:

комп
секц

100%
SMF SMF

D

L N
  

    

Таблиця 1 – Параметри імітаційної моделі ВОСП

Блок Параметр Значення

Передавач
Швидкість цифрового потоку інфВ 10 Гбіт/с

Потужність оптичного сигналу 0 дБм
Довжина хвилі ЛБВ 1550 нм

Волокно SMF
(тип SMF-28e+)

Ослаблення 0,2 дБ/км
Дисперсія 16,75 пс/(нм*км)
Довжина 100 км

Волокно DCF
(тип DCF38)

Ослаблення 0,265 дБ/км
Дисперсія -38 пс/(нм*км)

Оптичний підсилювач
(ОП1 та ОП2)

Коефіцієнт шуму 5,5 дБ

Приймач Ширина смуги пропускання ОСФ 100 ГГц
Чутливість фотодіода 1 А/Вт
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Ширина смуги пропускання ФНЧ 
Бесселя

0,75 інфВ

Отримані  залежності  доводять,  що  вплив  похибки  компенсації  дисперсії  на  якість
каналу  ВОСП  DWDM носить  нелінійний  характер.  Це  пояснюється  тим,  що  імпульсна
перехідна  характеристика  ОВ,  яка  породжується  дисперсійними  спотвореннями,  має
експоненціальну  форму [3].  При  невеликій  похибці  компенсації  ( комп5% 5%    )

зменшення Q-фактору не перевищує 10%. Збільшення похибки комп  до 10% призводить до
значної втрати захищеності сигналу. Так для ВОЛТ з однією оптичною секцією  Q-фактор
зменшується  на  34%,  а  для  трьох  секцій  -  на  18%.  Зважаючи  на  отримані  результати,
попередньо  можна  рекомендувати  на  етапі  розробки  та  проектування  ВОСП  виконувати
компенсацію дисперсійних спотворень з похибкою не більше 5%.

Рисунок 2. Залежність Q-фактора від похибки компенсації дисперсії

Підводячи підсумки, можна зробити висновок про те, що поставлена в роботі задача
дослідження  впливу  похибки  компенсації  дисперсії  на  якісні  характеристики  оптичного
каналу ВОСП DWDM виконана. На основі функціональної схеми ВОСП в програмі Optiwave
Optisystem була  розроблена  імітаційна  модель  одного  каналу.  На  основі  отриманих
залежностей  параметрів  якості  оптичного  каналу  сформульована  рекомендація  про
доцільність виконання компенсації дисперсії з похибкою не більше 5%.
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ПРИ ОБМЕЖЕННОМУ ЧАСУ ДОСТУПУ ДО РАДІОСИГНАЛІВ

Анотація.  Існують  декілька  способів  вимірювання  напруги  змінного  струму
синусоїдальної форми. Але існуючі способи при обмеженному часу доступу до радіосигналів
не  дають  взагалом  отримати  і  високу  точність  вимірювання,  і  високий  частотний
діапазон. Тому з’явилася необхідність пошуку нових способів вимірювання значення змінної
напруги  синусоїдальної  форми.Такі  нові  способи  є,  але  вони  потребуть  дослідження.
Підвишення  точності  та  розширення  частотного  діапазону  при  вимірюванні  значення
змінної напруги синусоїдальної форми надасть можливість удосконалити роботу в різних
галузях. Спосіб передбачає порівняння вимірюваної напруги з постійною опорною напругою,
причому це порівняння здіснються на рівні (1/√2)*Um, де крутизна вхідного сигналу дорівнює
(1/√2)  =0,707.  Точність  виміру  середньоквадратичного  значення  змінної  напруги
безпосередньо залежить від точності вимірювання постійної напруги. Позитивний ефект у
порівнянні  з  прототипами  полягає  у:  відсутності  детекторних  елементів  із  нелінійною
ВАХ, які призводять до інструментальних похибок та до зменшення діапазону виміру за
частотою;  порівняння  із  опорною  напругою  здійснюється  не  на  гребені  півхвилі  вхідної
змінної  напруги,  де  крутизна  вхідного  сигналу  (тангенс  кута  нахилу  дотичної)
наближається  до  нуля,  а  на  рівні  (1/√2)*Um,  де  крутизна  вхідного  сигналу  дорівнює  
(1/√2) = 0,707, що є близьким до максимального значення для синусоїдальних сигналів, яке
дорівнює  1  в  точках  нупь-переходів.  Це  призводить  до  підвищення  достовірності
перетворення і, відповідно, до підвищення точності результатів вимірювання.

Ключові  слова:  вимірювання  змінної  напруги,  компаратор,  нуль-індикатор,  час
доступу, точність вимірювання.

Існують  декілька  способів  вимірювання  напруги  змінного  струму  синусоїдальної
форми.  Але  існуючі  способи  при  обмеженному  часу  доступу  до  радіосигналів  не  дають
взагалом отримати і високу точність вимірювання, і високий частотний діапазон. Недоліком
цих способів  і  пристрою на його основі є  те,  що порівняння вхідної  напруги із  опорною
здійснюється на гребені півхвилі вхідної змінної напруги, де крутизна сигналу наближається
до нуля, що накладає обмеження на достовірність виміру.

Тому з’явилася необхідність пошуку нових способів вимірювання значення змінної
напруги  синусоїдальної  форми.Такі  нові  способи  є,  але  вони  потребуть  дослідження.
Підвишення точності та розширення частотного діапазону при вимірюванні значення змінної
напруги синусоїдальної форми надасть можливість удосконалити роботу в різних галузях.

Новий  спосіб  вимірювання  змінної  напруги  синусоїдальної   форми  передбачає
порівняння вимірюваної напруги з постійною опорною напругою, причому  це порівняння
здіснються на рівні (1/√2)*  U  m, де крутизна вхідного сигналу дорівнює (1/√2) =0,707.

На рис. 1, а-г представлені часові діаграми, що ілюструють цей спосіб.
Суть  способу  полягає в  наступному.  Позитивну  півхвилю  вимрюваної зміннної

напруги Uвх(t)  порівнюють з позитивною постійною опорною  напругою +Uоп, рівень якої
не перевищус амплітуду вхідної напруги. Негативну півхвилю вимірюваної змінної напруги
Uвх(t)  порівнюють з негативною постійною опорною напругою –Uоп, рівень якої за модулем
також не перевищус амплітуду вхідної напруги Uвх(t), причому за модулем рівні позитивної
і негативної опорних напруг в процесі вимірювання лишаються однаковими +Uоп = -  Uоп
(рис. 1, а).

За результатами кожного з поівнянь формують двополярні послідовності імпульсів.
Першу  послідовність  (рис.  1,  б)  формують  так,  що  в  моменти  часу,  коли  вхідна

напруга Uвх(t) більша за позитивну опорну напругу +Uоп напруга послідовності дорювнює
позитивній  напрузі +Uвих, а  в  моменти,  коли вхідна напруга  Uвх(t)  менша за  позитивну
опорну напругу +Uоп, напруга послідовності дорівнює негативній напрузі -Uвих.

Другу послідовність (рис. 1, в) формують так, що в моменти часу, коли вхідна напруга
Uвх(t)  менша  за  негативну  опорну  напругу –Uоп, напруга  послідовності  дорівнює
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позитивній напрузі +Uвих, а  в моменти,  коли вхідна напруга Uвх(t) більша за  негативну
опорну напругу -Uоп, напруга послідовності дорівнює негативній напрузі -Uвих.

3  двох  отриманих  послідовностей  імпульсів  формують  третю  двополярну
послідовність імпульсів (рис. 1, г).

Імпульси першої послідовності  будуть прямувати з періодом, що дорівнює періоду
вимірюваного синусоїдального сигналу Т.

Імпульси  другої  послідовності  також  будуть  прямувати  з  періодом,  що  дорівнює
періоду вимірюваного синусоїдального сигналу Т.

Третя сформована послідовність буде меандром (сигналом із шпаруватістю  Т/  = 2)

лише  у  випадку,  коли  рівень  опорної  напруги  буде  дорівнювати  середньоквадратичному
значенню вхідної змінної напруги +Uоп = - Uоп  = (1/√2)*  U  m.  

Рисунок 1. Часові діаграми, які ілюструють запропонований спосіб.

З третьої двополярної послідовності імпульсів виділяється постійна складова, і якщо
ця послідовність імпульсів є меандром, то її постійна складова дорівнює нулю.

Отже, щоб виміряти середньоквадратичне значення змінної напруги синусоїдапьної
форми, необхідно підібрати абсопютне значення опорних напруг +Uоп= -Uоп, при якому б
постійна  складова  напруги,  що  виділена  з  третьої  послідовності  імпульсів,  дорівнювала
нулю, причому абсолютне значення опорних напруг, при якому це сталося, і буде шуканим
середньоквадратичним значенням вимірюваної напруги Uвх(t).

На рис. 2 наведена структурна схема пристрою для здійснення способу вимірювання
середньоквадратичного значення змінної напруги синусоїдальної форми.

Пристрій складається з генератора опорних напруг 1, першого компаратора з рівними
за абсолютним значенням різнополярними вихідними сигналами  + Uвих (рівень логічної 1)
та -Uвих (рівень логічного 0) 2, другого компаратора з рівними за абсолютним значенням
різнополярними вихідними сигналами + Uвих (рівень логічної 1) та - Uвих, (рівень логічного
0) 3, трєтього компаратора з рівними за абсолютним значенням різнополярними вихідними
сигналами + Uвих (рівень логічної 1) та - Uвих (рівень логічного 0) 4, інтегратора 5, нуль-
індикатора 6 та вимірювача постійної напруги 7. 

Нуль-індикатор  6  показує,  чи  вірно  виставлено  рівень  позитивної  та  негативної
опорних  напруг,  які  формуються  генератором опорних напруг  1.  Якщо нуль-індикатор  6
встановився  в  "0",  то  значення  опорної  напруги,  при  якому  це  сталося,  і  є  шуканим
середньоквадратичним значенням вхідної напруги Uвх(t). Це значення вимірюється за допо-
могою вимірювача постійної напруги 7.
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Рисунок 2. Структурна схема пристрою для здійснення способу вимірювання
середньоквадратичного значення змінної напруги синусоїдальної форми

Таким  чином,  точність  виміру  середньоквадратичного  значення  змінної  напруги
безпосередньо залежить від точності вимірювання постійної напруги.

Всі функціональні блоки запропонованого пристрою (рис. 2) широко застосовуються
та легко піддаються інтеграції.

Позитивний ефект  у  порівнянні  з  прототипами полягає  у:  відсутності  детекторних
елементів із нелінійною ВАХ, які призводять до інструментальних похибок та до зменшення
діапазону виміру за частотою; порівняння із опорною напругою здійснюється не на гребені
півхвилі  вхідної  змінної  напруги,  де  крутизна  вхідного  сигналу  (тангенс  кута  нахилу
дотичної) наближається до нуля, а на рівні (1/√2)*  U  m, де крутизна вхідного сигналу дорівнює
(1/√2) = 0,707, що є близьким до максимального значення для синусоїдальних сигналів, яке
дорівнює  1  в  точках  нупь-переходів.  Це  призводить  до  підвищення  достовірності
перетворення і, відповідно, до підвищення точності результатів вимірювання.

Постановка  задачі:  збірка  пристрою,  який  буде  реалізовувати  новий  спосіб
вимірювання зміної напруги синусоїдальної форми та адаптація його в телекомунікаційних
системах умовах обмеженого часу доступу до сигналу.
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ 
ПРОТОКОЛУ MULTI-LINK AODV У FANET-МЕРЕЖІ

Анотація. В роботі проаналізовано протоколи AODV та Multi-Link AODV. Постав-
лено експеримент з  використанням цих протоколів  у  FANET-мережі для  передачі  відео-
потоку. Зроблено висновки щодо ефективності застосування протоколу Multi-Link AODV.  

Для  вирішення  задачі  маршрутизації  в  FANET-мережі  було  розроблено  ряд
протоколів  маршрутизації.  Згодом  вони  були  систематизовані  за  принципом  роботи:
реактивні,  проактивні  та  гібридні.  В  цій  роботі  буде  розглядатися  реактивний  клас
протоколів.  Їх  суть  полягає  у  створенні  маршрутів  до  найближчих  вузлів  лише  у  разі
необхідності  передачі  інформації.  Для  цього  вузол-відправник  надсилає  бродкаст-
повідомлення в мережу, яке має надійти до отримувача.

Класичним  представником  реактивних  протоколів  є  AODV  (Ad-hoc  On-Demand
Distance  Vector)  [1,  2].  Сутність  роботи  полягає  у  створенні  таблиці  маршрутизації  на
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кожному вузлі FANET-мережі для мінімізації часу передачі інформації між вузлами і пошук
маршрутів для маршрутизації незалежно від використання інших маршрутів. Таким чином,
спочатку на кожному вузлі відбувається побудова таблиць маршрутизації в яких містяться
довжина  найкоротшого  шляху  до  кожного  вузла  в  FANET-мережі  через  кожен  сусідній
вузол.  На  кожному  наступному  кроці  кожен  вузол  обмінюється  з  сусідніми  вузлами
інформацією про відомі йому найкоротші  шляхи до кожного вузла FANET-мережі.  Якщо
маршрут перестає змінюватися, то починається передача даних по ньому. Зміна маршруту
відбувається  за  необхідності.  В  роботі  [2]  представлено  розширення  протоколу  AODV –
Multi-Link  AODV  з  метою  виявлення  та  використання  множинного  зв'язку  в  FANET-
мережах,  тобто  зв'язку  по  декільком  маршрутам  одночасно.  Було  задекларовано,  що  в
результаті експериментів з Multi-Link AODV, підвищення ефективності склало більш ніж на
100% по відношенню до стандартного AODV за такими показниками як доставка пакетів,
затримки та енергоспоживання пристроїв.

Метою  даної  роботи  є  постановка  власного  експерименту  з  метою  виявлення
показнику ефективності Multi-Link AODV у порівнянні з класичним AODV. Для проведення
експерименту було взято 5 БПЛА марки MJX Bugs 6 B6FD, організованих в FANET-мережу
для ретрансляції потокового трафіку [3]. 

Кожен  із  БПЛА  рухався  по  фіксованому  маршруту  (рис.  1)  в  режимі  автопілота.
Спочатку  передача  даних  (300  с)  відбувалася  на  основі  побудованих  маршрутів  згідно
політики протоколу AODV, потім – Multi-Link AODV. 

Рисунок 1. Схема експерименту

Отримані  результати  візуалізовані  у  вигляді  графіків  затримки  (з  урахуванням
максимального  часу  для  буферизації  відеопотоку,  при  перевищенні  якого  відеопотік
«рвався») (рис. 2).
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Рисунок 2. Графіки затримки передачі відеопотоку даних в FANET-мережі 
з використанням різних протоколів маршрутизації

Таким чином, в проаналізувавши отримані дані експерименту,  варто зазначити,  що
протокол  Multi-Link  AODV  показав  себе  як  більш ефективний  протокол  багатошляхової
маршрутизації у порівнянні з класичним AODV при передачі нееластичних даних в FANET-
мережі. Для подальших досліджень пропонується збільшити кількість вузлів до 25 БПЛА та
зменшити рівень буферизації, таким чином підвищивши жорсткість вимог.
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ЗАСТОСУВАННЯ FANET-МЕРЕЖІ У ЯКОСТІ МЕРЕЖІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ДАНИХ 

Анотація.  В  роботі  розглянута можливість  використання  комп’ютерної  мережі,
побудованої  на  базі  технології  Flying  ad  hoc  networks,  у  якості  мережі  тимчасового
зберігання  даних.  Пропонується  альтернативне  рішення  проблеми  нестабільних  каналів
зв’язку за концептом «остання миля» для віддалених джерел Big Data.

Основною  проблемою  таких  галузей  науки  і  техніки  як  оптична  астрономія,
радіоастрономія,  геофізика  та  ін.  є  своєчасна  передача  великих  обсягів  даних  в  центр
обробки даних. Враховуючи той факт, що місця реєстрації даних знаходяться відділено від
магістральних комунікаційних вузлів, для оперативної передачі даних як правило будують
власні  канали  зв’язку  (канали  «останньої  милі»):  волоконно-оптичні,  радіоерелейні,
супутникові. Однак, окрім задачі побудови каналу зв’язку є і задача його обслуговування, а у
разі виходу із ладу – своєчасного відновлення.

У  2016  році  компанія  Amazon.com,  Inc.  запропонувала  цікаве  сервісне  рішення  з
передачі  даних типу Big Data обсягом до 100 ПТб [1].  Сервіс,  який отримав назву AWS
Snowmobile  –  це  потужний  вантажний  автомобіль  з  системою  накопичувачів  даних
сумарною ємністю 100 ПТб. Він здатен передавати дані зі швидкістю в 1 ТБ/с за допомогою
власної технології Amazon. Також відома робота [2], в якій запропоновано рішення зі збору
даних в сенсорній мережі мультикоптером з метою її переносу в центр обробки даних.

У даній роботі пропонується рішення з передачі даних за допомогою групи БПЛА, які
функціонують  за  технологією  Flying  ad  hoc  networks  (FANET).  Суть  рішення  полягає  у
наступному.  Група  БПЛА,  організованих  в  FANET-мережу  виконує  збір  даних  в  пункту
спостереження.  Фрагментовані  дані  зберігаються в FANET-мережі,  відбувається перевірка
контрольних сум. Після цього FANET-мережа переміщується до наступного спостережного
пункту  і  виконує  повторно  ці  дії.  Під  час  збору  даних,  для  підвищення  оперативності
доцільно  використовувати  високошвидкісні  безпровідні  технології  передачі  даних,
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наприклад  IEEE 802.11ad.  Після  збору  даних  FANET-мережа  переміщується  до
комунікаційного вузла, де дані передаються до магістральної мережі передачі даних (рис. 1).

Дане рішення було експериментально апробовано. Була поставлена задача передачі
даних обсягом 5 Гб на відстань 3 км в умовах лісної місцевості. У якості доступної класичної
технології використовувався канал зв’язку 3G оператора мобільного зв’язку «Київстар». У
якості FANET-мережі було використано три дрони DJI Mavic Air Flame Red, укомплектовані
підсистемами  передачі  даних  IEEE 802.11n,  флеш-носіями  даних  по  16  Гб,  додатковими
акумуляторами та перепрограмованими автопілотами. В результаті було отримані наступні
результати: у першому випадку було витрачено 4 год. 37 хв.; у другому 29 хв.

Рисунок 1. Приклад застосування FANET-мережі для передачі великих обсягів даних

Таким  чином,  відповідно  до  концепції  AWS  Snowmobile,  запропоноване  рішення
дозволяє швидко передавати значні обсяги даних без побудови окремих каналів зв’язку, що
актуально для мобільних спостережних платформ, наукових інструментів реєстрації великих
обсягів даних в важкодоступних місцях тощо. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ В ВОЛЗ

Анотація.  Сучасні  волоконно-оптичні  системи  передачі  володіють  великими
швидкісними  можливостями  і  широкосмугового,  стабільністю  і  надійністю,  високим
ступенем  достовірності  передачі  інформації.  Щоб  відповідати  цим  якостям,  всі  їхні
елементи  мають  функціонувати  в  суворих  технічних  рамках.  Для  волоконно-оптичної
системи  передачі  (ВОСП),  як  і  для  будь-якої  кабельної  системи  (на  коаксіальних  або
симетричних  кабелях),  існують  загальні  параметри,  які  необхідно  вимірювати  при
будівництві, пуско-налагоджувальних роботах, сертифікаційних і пускових випробуваннях, а
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також у процесі експлуатації при проведення профілактичних робіт. Разом з тим ВОСП
властиві істотні особливості, обумовлені тим, що носієм інформації є потік фотонів.

Волоконно-оптичні  технології  (ВОТ)  та  їх  особливості.  Серед  особливостей  СОТ
виділяються наступні:. На сьогоднішній день смуга пропускання оптоволокна перевищує всі
потреби існуючих мереж. ОВ, що застосовуються у зв'язку на довгі та середні дистанції, в
основному складаються з матеріалу широко поширеного в природі, а тому більш дешевого,
ніж мідь.

Ключові слова:  Основні конструкції ОК,  оптичні коннектори (з'єднувачі),  з’єднання
волокон.

Оптичні кабелі на мережах доступу України
Основними  конструкціями  ОК,  застосовуються  на  мережах  зв'язку  України,  є  ОК

модульної  конструкції.  На мережах зв'язку України експлуатуються  ОК такої  конструкції
виробництва більш ніж десяти вітчизняних, а також найбільших світових виробників.

На сьогоднішній  день  єдиним виробником  ОК в  Україні  є  ВАТ "Одескабель".  Це
підприємство  виготовляє  ОК модульної  конструкції  для  магістральних,  зонових,  міських
(окл) і сільських (ОКМ) мереж зв'язку. Останні відрізняються трохи меншим діаметром ОМ
і, відповідно, меншою кількістю ОВ. Кабелі виробляються з ПЕ-оболонкою (окл і ОКМ), з
бронею з двох сталевих стрічок (ОКЛБ і ОКСБ), зі сталевою гофрованого бронею (ОКЛБг і
ОКСБг),  c  одно-(ОКЛК та  окського)  та  двошарової  (ОКЛКК) бронею зі  сталевих дротів.
Кількість ОВ в ОК - від 2 до 72 (магістральні, зонові й міські) і від 2 до 12 (сільські).

Недоліки волоконної технології
При  створенні  лінії  зв'язку  потрібні  активні  високонадійні  елементи,  які

перетворюють електричні сигнали в світло і світло в електричні сигнали. Необхідні також
оптичні  коннектори  (з'єднувачі)  з  малими  втратами  оптичними  і  великим  ресурсом  на
підключення-відключення.

Точність  виготовлення  таких  елементів  лінії  повинна  відповідати  довжині  хвилі
випромінювання, тобто похибки повинні бути близько частки мікрона. Тому виробництво
таких компонентів оптичних ліній зв'язку дуже дороге.

Інший недолік полягає в тому, що для монтажу оптичних волокон потрібно дороге
технологічне обладнання:

а) інструменти для окінцівки;
б) коннектори;
в) тестери;
г) муфти і спайс-касети.
Як наслідок,  при аварії  (обриві)  оптичного  кабелю витрати  на  відновлення  значно

вище, ніж при роботі з мідними кабелями

Особливості монтажу оптичних кабелів

  
             Рисунок 1. Крос-система ВОЛЗ                   Рисунок 2. З’єднання одномодових 
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                                                                                                         волокон ВОЛЗ

Технологічні операції в процесі з’єднання передбачають оброблення кінців волокон,
та їх зварювання (рис. 3 – 4)..

  

  Рисунок 3. Оброблення кінців волокна                      Рисунок 4. Зварювання волокон 
                                                                                                     одномодової ВОЛЗ

Для  захисту  елементів  з’єднання  волокон  та  вузлів  комутації  використовуються
спеціальні захистні елементи та крос-системи, рис. 5 – 6.

    

      Рисунок 5. Запаювання кінців волокна         Рисунок 6. Захист волокон одномодової ВОЛЗ

Наведені  вище  практичні  послідовності  операцій   є  відповідальними  в  процесі
прокладання  ВОЛЗ  та  з’єднання  волокон,  і  є  обов’язковим  для  постійних  нероз’ємних
з’єднань. 

У випадку, коли виникає необхідність оперативного з’єднання-роз’єднання волокон



Секція 2. Телекомунікаційні системи та мережі

використовують коннектори, приклади яких наведено на рис. 7 – 8.

    
   Рисунок 7. Штекер коннектора волокна           Рисунок 8. Гніздо коннектора волокна

Обов’язковим етапом завершення з’єднання (комутації) ВОЛЗ є вимірювання якості 
з’єднання за допомогою рефлектометра (рис. 9 – 10).

  
       Рисунок 9. Контроль якості з’єднання                Рисунок 10. Вимірювання параметрів 
                                                                                                                 згасання 

Топологія "кільце"  широко використовується для побудови SDH мереж перших двох
рівнів SDH ієрархії (155 та 622 Мбіт/с). Основна перевага цієї топології - легкість організації
захисту  типу  1  +  1,  завдяки  наявності  в  синхронних  мультиплексорах  SMUX двох  пар
оптичних  каналів  прийому/передачі:  схід  –  захід,  що  дають  можливість  формування
подвійного кільця із зустрічними потоками.

Технічні  вимоги,  система  маркування  та  методи  випробувань  вітчизняних  ОК
(виробництва  ВАТ  "Одескабель")  викладені  в  технічних  умовах.  Керуючись  цими
нормативами,  ВАТ  "Одескабель"  сьогодні  випускає  ОК  для  магістральних,  міських  і
сільських  мереж  зв'язку,  що  не  поступаються  за  технічними  характеристиками  кращим
зарубіжним аналогам.

Оптичні  кабелі  є  важливим  компонентом  оптичних  систем  передачі.  Разом  із
створенням  нових  конструкцій  передбачається  модернізація  і  удосконалення  існуючих
конструкцій в області вживання сучасніших матеріалів, створення композитних (ОВ різних
типів, ОВ і вита пара, сигнальні кола і так далі) кабелів, значного збільшення кількості ОВ.
Це головним чином буде обумовлено розвитком технологій електрозв'язку, вживання WDM -
і  DWDM-технологій,  широкомасштабним  впровадженням  ОК  на  розподільних  і
абонентських лініях мереж доступу.
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DEVELOPMENT OF MODELS AND METHODS 

FOR ANALYZING THE BEHAVIOR OF WEBSITE VISITORS 
 

Abstract. The work considers the problem of modeling the forecast of the number of visitors
to  an  online  store  based on the  Google  Metrics  service.  To  solve  the  problem left,  statistical
methods of moving average and regression analysis were used to predict the number of visitors for
the next month. To improve the accuracy of the forecast built confidence interval.

Nowadays,  electronic  payments  and  Internet  sales  are  becoming  increasingly  popular.
Online shopping is a way to sell products using internet technologies. An objective characteristic of
any site related to sales is supply and demand, which directly depend on the number of visitors. In
order to analyze the demand and supply, as well as the range of online store is held forecasting the
number of visitors to the site.

It is necessary to build a mathematical model for predicting the number of visitors to the
site. The problem is solved for the site (online store)

Time-Expert. To solve the problem, it is convenient to use the Yandex-Metrics service, this
is an Internet service designed to measure website traffic and analyze user behavior.

In fig.  1  shows the site  traffic  data  for  the year  obtained using Google Metrics.  Visual
analysis shows that in September and October, the number of visitors is much more than the rest.
To check whether this race is random, use the Dixon criterion [1].

This criterion is used in the normal distribution of the monitored parameter to eliminate
gross errors. Dickson coefficient with the highest outliers:

r21 = (xn – x(n – 2)) / (xn – 2).
The tabular value of the Dixon criterion: 0.546.
Dixon criterion value obtained: 0.888.
Since the obtained criterion value exceeds the table ones, we can conclude that these data are

erroneous, and their further calculations do not will use.
The main methods of forecasting include:
statistical methods;
expert estimates;
modeling;
intuitive.
To solve the problem, statistical methods are used, namely, the moving average method and

regression analysis.

Figure 1. Year visits of site
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Moving average is a common name for a family of functions whose values at each definition
point are equal to the average value of the original functions for the previous period [2, 4]. Sliding
averages are typically used with time series data to smooth out short-term fluctuations and highlight
major trends or cycles. Mathematically, the moving average is a type of convolution, and therefore
it can be considered as a low-pass filter used in signal processing. An illustrative graph of the actual
number of visitors and the calculation of the forecast of the number of visitors is presented in Fig. 2.
The estimated value for April 2015 is 140.

Figure 2. Model of forecasting the number of site visitors using the moving average method

Regression  analysis  is  a  statistical  method  for  studying  the  influence  of  one  or  several
independent variables on a dependent variable.

Implemented an algorithm for building a predictive model of the number of site visitors
based on the construction of a trend line, which is the best

approximates actual data. To do this, select a regression analysis, which allows to reduce the
error  of  the  predictive  model.  [1,  5]  In  fig.  3  shows  polynomial  and  linear  trend  lines.  The
polynomial model is obtained in the form:

Y = 0,2955x  x + 5,7833 x + 109.

Figure 3. Comparative analysis of polynomial and linear trends

The coefficient of determination  R2 polynomial trend is 0.09.  Thus, the forecast for April
2015 in accordance with the equation is 130 visitors; similar results are obtained for a linear trend.
Given the small value of R2, we can conclude that there is no time dependence. Therefore, we will
build a forecast in the form:

Y =  + e.
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In addition, since the data are represented by a small sample (n = 10), it is advisable to use
the interval method. The results of this forecast shown in fig. 4. Here, the forecast for April 2015
ranges from 111 to 149 visitors.

Figure 4. Model prediction of the number of visitors on the basis of regression analysis

Conclusion 
Thus, in order to increase sales and regulate the demand and supply of goods from an online

store, models have been developed
forecast  the  number  of  visitors  to  the  site.  To  account  for  new  economic  trends,  it  is

recommended to regularly update the model based on monitoring.
Google-Metrics  actually  retrieved  data.  To  improve  the  accuracy  of  the  forecast,  a

confidence interval of the forecast has been built.
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Кумиш В.Ю., Рябова Ю.Д.
ОНАЗ ім. О.С. Попова

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ОБРОБКИ ЦИФРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ 
ТА ЇХ РОЗПІЗНАВАННЯ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОННОЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Використання  цифрових  оптичних  мікроскопів  в  клінічній  і  науковій  практиці
дозволило, з одного боку, широко використовувати методи кількісної морфології, а з іншого
– до певної міри автоматизувати процес виявлення патологій і постановки діагнозу. Тому
актуальною проблемою є визначення основних проблем обробки цифрових зображень та їх
розпізнавання в системах електронної охорони здоров’я, що є метою даної роботи.
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При дослідженні морфології тканин і клітин за допомогою оптичного мікроскопа, для
виявлення  специфічних  структурних  елементів  біологічного  зразка,  використовують
спеціальні барвники і техніки фарбування з метою збільшення колірних відмінностей між
об'єктами інтересу і фоном, наприклад, виділення кольором еритроцитів при цитологічних
дослідженнях крові. У загальному випадку, автоматичний аналіз гістологічного зображення
теж грунтується на його сегментації, тобто автоматичному розподілу контенту на два класи -
об'єкти інтересу і фон. По суті, сегментація гістологічного зображення полягає в зменшенні
візуальної  надмірності.  Для  сегментації  кольорового  зображення  з  використанням
текстурних ознак або для виділення контурів, його перетворюють на зображення в градаціях
сірого. Якщо в якості ознак об'єктів інтересу використовуються його колірні характеристики,
то попередньо зображення кластеризуються з метою зменшення колірної надмірності. Таким
чином, в системах автоматичного виділення і діагностування патологій, а також в системах
управління базами даних медичних зображень і  у пошукових системах в якості  одного з
елементів  попередньої  обробки  зображень  в  тому  чи  іншому  вигляді  використовуються
методи зменшення колірної надмірності.

Відомо,  що рентгенологи  і  патологи  не  завжди правильно інтерпретують  виявлені
аномалії  і  патології.  Це  пов'язано  з  обмеженнями  зорової  системи,  стомлюваністю,
відволіканням  уваги,  наявністю  структур,  які  маскують  патології,  схожістю патологічних
осередків з нормальними формами і т.д. Тому приблизно з середини 80-х почалися активні
дослідження в області комп'ютерної обробки рентгенівських медичних зображень, з метою
впровадження технологій автоматизованої діагностики в практичну медицину.

Розробка ефективних діагностичних систем вимагає рішення наступних завдань: збір і
класифікація патологій, розробка методів і алгоритмів для виділення істотних ознак об'єктів
інтересу, сегментації та інтерпретації медичних зображень, розробка класифікаторів, методів
оцінки точності і надійності алгоритмів класифікації [1].

Комп'ютерні системи автоматизованого аналізу медичних зображень діляться на два
класи:  системи автоматизованого виявлення патологій і  аномалій –  CADe (Computer-aided
detection) і автоматизовані діагностичні системи – CADх (Computer-aided diagnosis) [2-8].

Підвищення  ефективності  CAD-систем  тісно  пов'язане  з  можливістю  зберігання
медичних зображень для повторного перегляду і використання рентгенологами і патологами
з різних медичних установ. Ці функції виконують системи архівування та обміну медичними
зображеннями – PACS (Picture archiving and communication system) [9, 10].

В  результаті  впровадження  PACS-систем  кількість  цифрових  медичних  зображень
стала різко збільшуватися,  а  ефективно керувати великими базами зображень ставало все
складніше. Це стимулювало дослідження з розробки більш досконалих систем зберігання,
обміну,  а  також  контекстного  пошуку  за  медичними  зображеннями  (Content-based  image
retrieval – CBIR).

Розробка  ефективних  систем  контекстного  пошуку  за  рентгенівськими,  МРТ і  КТ
зображеннями  пов'язана  з  певними  труднощами.  Перш  за  все,  це  викликано  тим,  що
зображення  в  градаціях  сірого  є  менш  інформативним,  ніж  кольорове  зображення.  Як
наслідок,  в  якості  істотних  ознак,  що  описують  контекст,  використовуються  тільки  такі
інформативні ознаки об'єктів інтересу, як текстура, контур або форма. Різноманіття текстур і
форм  осередків  захворювання  істотно  ускладнює  завдання  контекстного  пошуку  по
зображеннях  представлених  в  градаціях  сірого  і  обмежує  область  застосування  таких  
CBIR-систем.

Незважаючи на значний прогрес рентгенології, магніторезонансної та ультразвукової
діагностики,  в  переважній  більшості  випадків,  особливо  це  стосується  онкологічних
захворювань,  остаточний  діагноз  встановлюється  на  підставі  гістологічних  досліджень.  З
іншого  боку,  гістологічні  дослідження  забезпечують  більш  повне  уявлення  про
захворювання  та  його  вплив  на  організм  людини,  оскільки  процес  приготування
гістологічних  і  цитологічних  препаратів  зберігає  основну  структуру  клітин  і  тканин.
Використання оптичних мікроскопів, оснащених цифровою камерою з високою роздільною
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здатністю,  забезпечило  можливість  використання  кількісних  методів  аналізу  різних
патологій  тканин  і  клітин.  Тепер  результати  гістологічних  аналізів  використовуються  не
тільки в клінічних, але і в наукових дослідженнях. Гістологічні цифрові зображення мають
більшу  інформативність,  в  порівнянні  з  рентгенівськими,  МРТ  і  КТ  зображеннями.  Ця
особливість  гістологічних  зображень,  з  одного  боку,  дозволяє  використовувати  більш
широкий арсенал методів для автоматизації аналізу і діагностування патологій, а з іншого
боку  –  інформаційна  надмірність  породжує  ряд  проблем,  для  вирішення  яких  необхідно
розробляти специфічні рішення.

Для  дослідження  мазків  крові  і  пошуку  подібних  гемопатологій  в  колекції
цитологічних зображень в роботі [11] запропонована система багаторівневого контекстного
пошуку.  Контекстний  пошук  реалізується  в  чотири  етапи:  виділення  об'єктів  інтересу,
ієрархічний  триступеневий  пошук,  уточнення  результатів  пошуку  на  основі  дуальної
подібності зі зворотним зв'язком, прискорення пошуку з використанням технології хмарних
обчислень CometCloud [12].

В якості  текстурного дескриптора для виявлення і  пошуку подібних гемопатологій
запропоновано використовувати ієрархічні кільцеві гістограми (hierarchical annular histogram
–  НАН).  Для  контекстного  пошуку  задається  зображення  об'єкта-запиту,  наприклад
лімфоцита або моноцита. Для формування НАН прямокутна область інтересу (ROI – Region
of interest) з об'єктом-запитом розбивається на задану кількість концентричних прямокутних
кілець.  У  кожному  кільці  обчислюється  колірна  гістограма  і  формується  вектор  ознак

 q
r

qqq hhhH ,,, 21  ,  де  r  –  кількість  прямокутних  кілець  в  ROI.  Аналогічним  чином

формуються  НАН   c
r

ccc hhhH ,,, 21   для  об'єктів-кандидатів  на  відповідність  запиту.  Ці

НАН використовуються для грубого пошуку об'єктів,  релевантних запиту.  Для уточнення
пошуку прямокутні кільця розбиваються на вісім однакових сегментів. У кожному сегменті
обчислюється  колірна  гістограма,  при  цьому  новий  вектор  ознак  матиме  вигляд

    8,1,,1,  jrihH f
ij

f
, тут  – гістограма j -го сегменту в i -ому прямокутному кільці.

Для  отримання  остаточних  результатів  зображення  об'єкта-запиту  і  релеватні  йому
зображення, отримані після уточнення результатів пошуку, кластеризуються за допомогою
алгоритму  Мean-shift  [13].  Запропонована  система  контекстного  пошуку  орієнтована  в
основному на пошук гемопатологій в зображеннях мазків крові і, як відзначають самі автори,
має  велику  обчислювальну  складність.  З  іншого  боку,  алгоритми,  покладені  в  основу
системи,  не є  інваріантними відносно масштабу,  що негативно  позначиться  на  точності  і
повноті пошуку.

Таким  чином,  в  даній  роботі  визначено  основні проблеми обробки  цифрових
зображень  та  їх  розпізнавання  в  системах  електронної  охорони  здоров’я,  а  також
проаналізовано існуючі методи їх вирішення. Показано, що центральною проблемою в даній
галузі  є  розробка  якісного  та  ефективного  методу  квантування  медичних  зображень  у
просторі кольорів.
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Кумиш В.Ю., Ямнюк Б.Я.
ОНАЗ ім. О.С. Попова

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ КОНТЕКСТНОГО ПОШУКУ ЦИФРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ
В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОННОЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Одним з  важливих напрямків  при розробці  автоматизованих  діагностичних  систем
(Computer-aided diagnosis, СAD) і систем контекстного пошуку за зображеннями (Content-
based image retrieval, CBIR), в значенні їх ефективного використання в клінічній практиці і в
наукових  дослідженнях,  є  забезпечення  їх  масштабованості  і  інтероперабельності.  З  цією
метою  був  розроблений  стандарт  ISO/IEC  15938  (MPEG  7).  Ознакові  простори
низкорівневого  опису  зображень,  або,  в  термінології  стандарту  MPEG  7,  дескриптори,
складають  наступні  групи:  колірні,  контурні,  локалізація,  текстурні  і  дескриптори  форми
однозв'язних  або  багатозв'язних  областей.  Ці  групи  дескрипторів  використовуються  для
пошуку,  як  в  базах  статичних  зображень,  так  і  відео.  Тому  актуальною  проблемою  є
визначення  основних  проблем  контекстного  пошуку  цифрових  зображень  в  системах
електронної охорони здоров’я, що є метою даної роботи.

В роботі [1] виконано дослідження з використання в системах контекстного пошуку за
гістологічними  зображеннями  наступних  дескрипторів:  дескриптори  текстури  на  основі
фільтрів Габора, текстури Тамури [2,3]; моменти Зернікe [4]; SIFT-дескриптор (SIFT – Scale
Invariant  Feature  Transform)  [5];  дескриптор  коефіцієнтів  дискретно-косинусного
перетворення; матриця збігу рівнів сірого (Gray-Level Co-Occurrence Matrix – GLCM) [6, 7];
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дескриптор  MPEG-7  крайової  гістограми;  дескриптор  MPEG-7  однорідності  текстур.  Для
вибору  оптимальної,  з  точки  зору  повноти  і  точності  пошуку,  множини  дескрипторів
використовується MOL (The method of lines) [8].

Показано, що використання оптимальних комбінацій дескрипторів дає більш високу
точність  і  повноту  пошуку,  в  порівнянні  з  використанням  одиночних  дескрипторів.
Запропонований в даній роботі підхід орієнтований в основному на використання текстурних
дескрипторів об'єктів інтересу.

Для контрастування об'єктів інтересу біологічні препарати фарбуються за допомогою
спеціальних пігментів, таким чином, гістологічне зображення фіксує колірні характеристики,
які  є  результатом  взаємодії  пігменту  з  біологічним  препаратом.  Патологоанатоми  і
лаборанти,  виходячи  з  особистих  переваг,  можуть  використовувати  пігменти  від  різних
виробників  і  різні  методи фарбування.  Ці  відмінності  практично  не  впливають  на  якість
візуального  аналізу  і  діагностику,  але  можуть  негативно  позначитися  на  результатах
комп'ютерної  обробки  і  автоматичного  діагностування  патологій  [9].  Отже,  необхідно
використовувати дескриптори кольору, інваріантні до колірних відмінностей, які зумовлені
використанням  різних  пігментів,  методів  фарбування  і  відмінностей  в  освітленості,  що
дозволить  підвищити  ефективність  контекстного  пошуку  з  використанням  колірних
дескрипторів  і  за  необхідності  класифікувати  гістологічні  зображення  за  кольоровим
контекстом [10, 11].

Для  систем  контекстного  пошуку  комітетом  MPEG  запропонований  набір
стандартизованих  колірних  дескрипторів,  а  саме:  колірних  просторів,  кольору,  що
масштабується,  домінантних кольорів, структури кольору і дескриптор розподілу кольору.
Стандартом також рекомендовані методи виділення і порівняння дескрипторів.

Запропонований  рекомендацією  ISO/IEC  15938  (MPEG  7)  метод  виділення
дескрипторів  кольору  [12,  13]  може  застосовуватися  як  до  всього  зображення,  так  і  до
окремих його частин. Він передбачає: 1) ітеративну фільтрацію зображення за алгоритмом
PGF (Peer Group Filtering)  [14]; 2) квантування зображення за допомогою алгоритму GLA
(Generalized Lloyd Algorythm) з вибором початкових наближень за алгоритмом розщеплення
колірного  простору;  3)  виділення  домінантних  кольорів  за  допомогою  агломеративної
процедури  кластеризації.  Даний  метод,  крім  необхідності  вибору  значень  емпіричних
параметрів,  характеризується  ще  й  поліномінальною  обчислювальною  складністю,  тому
розмір зображення попередньо зменшують. Попереднє зменшення зображення призводить
до зміни кольорів дескриптора, що залежить від обраного методу масштабування [15].

Вважається  [16],  що  висока  точність  і  повнота  пошуку  забезпечується,  якщо
використовувати  метод  рухомого  середнього  (Mean  shift)  для  виділення  низькорівневих
колірних  дескрипторів.  Виділення  колірних  дескрипторів  виконується  після  сегментації
зображення в 5-вимірному просторі, три виміри – це колірні компоненти простору CIELuv і
два – координати пікселю. Для ініціалізації сегментації довільно обирають k  центрів сфер,
що покривають більшу частину кластерованих даних, при дотриманні умов: відстань між
двома центрами має бути не більше радіуса сфери; кількість елементів в сфері має бути не
меншим  за  деяке  порогове  значення.  Даний  метод,  як  і  попередній,  характеризується
поліномінальною  обчислювальною  складністю  і  використовує  в  ході  роботи  емпіричні
порогові значення.

Для  спрощення  процесу  виділення  домінантних  кольорів  запропоновано  лінійний
блоковий алгоритм [17], який складається з двох стадій: грубе квантування зображення за
кольором шляхом рівномірного розщеплення RGB-простору на 8 кубів і знаходження центру
кожного  куба;  порогова  процедура  об'єднання  кубів  зі  схожими  значеннями  центрів.
Отримані таким чином дескриптори кольору істотно залежать від вибору порогових значень,
тому метод нестійкий до зрушень за яскравістю та масштабуванням.

Таким  чином,  в  даній  роботі  визначено  основні  проблеми  контекстного  пошуку
цифрових зображень в системах електронної  охорони здоров’я та проаналізовано існуючі
методи  їх  вирішення.  Показано,  що  в  найбільш  поширених  методах,  результати  істотно
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залежать від початкової ініціалізації і від вдалого вибору емпіричних параметрів. За різних
значень емпіричних параметрів  і  початкової  ініціалізації  для одного і  того ж зображення
можуть бути отримані різні результати кластеризації і, відповідно, різні домінантні кольори,
що негативно вплине на точність і повноту пошуку.
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ОБҐРУНТУВАННЯ ДОРЕЧНОСТІ КОРИГУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ 
ІТ-ГАЛУЗІ  У ВИШАХ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ РИНКУ ІТ-ПРАЦІ

Анотація.  Сформовано  та  проаналізовано  рейтинг  мов  програмування  на
українському  ринку  ІТ-праці.  Обґрунтовано  доцільність  вибору  мов  програмування  у
навчальному процесі у вишах.

У наш час стрімкого розвитку інформаційних технології однією з проблем, що гостро
постають під час викладання навчальних дисциплін студентам, які навчаються у галузі знань
12 «Інформаційні технології», є мотивація їх до навчання. Нині студенти не бажають вивчати
мови  програмування,  які  на  їхню  думку,  є  застарілими  і  некорисними  для  майбутнього
працевлаштування. Більше того, не повною мірою розуміють необхідність здобуття базових
знань. Саме тому під час планування навчального процесу дуже важливо гнучко корегувати
зміст навчальних дисциплін відповідно до потреб сучасного ринку ІТ-праці. З іншого боку,
надмірне  захоплення  у  навчальному  процесі  новомодними  мовами  програмування  та
технологіями  може  призвести  до  недостатньої  базової  підготовки  програмістів  та  інших
спеціалістів ІТ-галузі, що може спричинити проблеми при їхньому подальшому переході до
вивчення  та  застосування  новітніх  технологій  у  професійній  діяльності.  Відповідно  до
зазначеного, важливими задачами викладачів вишів є: постійний контроль за світовими та
внутрішньодержавними  тенденціями  розвитку  інформаційних  технологій;  моніторинг  і
аналіз  ринку  праці  в  галузі  ІТ;  пошук  найбільш  виправданого  та  ефективного  контенту
базових навчальних дисциплін.  

Моніторинг рейтингу популярності  мов програмування та технологій  вважається у
світі настільки важливим, що деякі компанії регулярно аналізують його та оприлюднюють
отримані  показники,  створюючи  індекси,  якими  користуються  для  оцінки  тенденцій
подальшого  розвитку.  Найбільш відомими  є  індекси  TIOBE [1]  та  PYPL [2].  Алгоритми
розрахунку  цих  індексів  є  різними,  а  тому  і  результати,  які  вони  пропонують,  не  є
ідентичними. Журнал IEEE Spectrum [3], веб-сайти stackoverflow.com [4] та github.com [5]
також щорічно публікують свої індекси популярності мов програмування. 

Слід  зазначити,  що  названі  рейтинги  охоплюють ІТ-світ  в  цілому і  не  аналізують
специфіку  українського  ринку  ІТ-праці.  Отже,  їхні  результати  не  можна  повною  мірою
використовувати для підготовки спеціалістів,  професійна діяльність яких буде пов’язана з
Україною.  Крім  того,  важливим є  те,  що  огляди  популярності  ІТ-засобів  швидко  стають
застарілими через швидкоплинність вимог до фахівців у цій галузі.  Саме тому необхідно
регулярно здійснювати аналіз поточного стану затребуваності спеціалістів на ринку ІТ-праці
у нашій країні та на Заході для подальшого використання результатів у викладанні.

Виконаний у роботі аналіз державного ринку праці (на основі даних сайтів rabota.ua,
work.ua)  і  результати  подібних  досліджень  в  інших  країнах  (на  базі  сайтів  dice.com,
indeed.com)  [6,  7]  по-різному  розставляють  пріоритети  серед  мов  програмування.  Так,  в
Україні,  з  одного  боку,  виявлено  більший  попит  на  використання  JavaScript  і  набагато
більшу, аніж на Заході, популярність PHP, а з іншого боку, значно менше затребувані Java та
Python. Крім того, меншими є рейтинги мов C#, C++ та С.

Порівняльний аналіз вакансій на українських сайтах з пошуку роботи демонструє таке
розставлення пріоритетів затребуваності мов програмування на ринку праці України: перші
три позиції впевнено утримують JavaScript, PHP та Java, наступну трійку складають Python,
C# та C++. Наведені дані, з одного боку, підтверджують відомий факт, що наразі в Україні
найбільш затребувані розробники у галузі веб-технологій. Саме це має бути врахованим у
плануванні  навчального  процесу  на  старших  курсах.  Зокрема,  варто  зробити  акценти  на
вивченні JavaScript та PHP.
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Водночас  дискусійним  є  питання  щодо  вибору  першої  мови  програмування  при
викладанні  таких  базових  курсів  як  «Алгоритмізація  та  програмування»  та  «Об’єктно-
орієнтоване програмування».

Дослідження Р. Шевченка [8], яке базується на щорічному опитуванні програмістів,
переважна більшість котрих мешкає в Україні, показує, що серед перших мов програмування
програмістів-початківців  (з  досвідом роботи розробником до одного року) лідирує Pascal,
однак щорічно він втрачає свої позиції.  Натомість рейтинг С++, який посідає друге місце,
невпинно  зростає.  А  якщо  до  цього  додати  рейтинг  мови  С  (шосте  місце  з  тенденцією
повільного зростання),  то можна стверджувати,  що на нині  використання С/С++ як мови
першого  знайомства  з  програмуванням  майже  зрівнялось  з  мовою Pascal.  Шевченко  цей
результат коментує так: «Ми бачимо, що від Pascal/Delphi поступово відходять, все більше
людей пишуть свої перші програми на C++ (більше, аніж на Java). Тому є сподівання, що
замість  позавчорашніх  технологій  студенти  будуть  освоювати  вчорашні».  З  цим
твердженням важко погодитись. По-перше, мова Pascal має високий рейтинг не за рахунок
студентів,  а  значною мірою за  рахунок школярів.  По-друге,  Pascal  створювався  саме для
навчання  програмуванню,  а  тому  навряд  чи  можна  називати  цю  мову  «позавчорашніми
технологіями» і  порівнювати її  з мовами,  створення яких одразу передбачало комерційне
використання. З іншого боку, доволі важко мотивувати початківців вивчати «мертву» мову.
Багато  з  них  вже  у  шкільному  віці  намагаються  програмувати  щось  цікаве,  зокрема,
створювати  сайти,  що  підтверджується  зростанням  рейтингу  JavaScript  як  першої  мови
(четверте  місце).  І  в  цьому С++ виявляється  чудовим компромісом,  бо надає можливість
вивчити  всі  основні  поняття  та  конструкції  програмування  і  водночас  є  однією  з
затребуваних мов, що суттєво підвищує мотивацію учнів. Крім того, слід зважати на те, що
нині більшість сучасних популярних мов є С-подібними. 

Отже,  на  наш  погляд,  у  вищих  навчальних  закладах  у  курсі  «Алгоритмізація  та
програмування» (далі – АПр) доцільно вивчати мову С++. Найдоцільнішими варіантами для
подальшого курсу «Об’єктно-орієнтоване програмування» (далі – ООП) можуть бути С++,
С# або  Java.  Використання  мови С++ при  вивченні  ООП дозволяє  не  витрачати  часу  на
перехід на іншу мову програмування і більшу кількість годин присвятити саме засобам ООП.
Однак, на наш погляд, доцільніше підготувати студентів для переходів з однієї мови на іншу
та використати в курсі C# або Java.  

В  Одеській  національній  академії  зв’язку  імені  О.С.  Попова  для  студентів
спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення» і 122 «Комп’ютерні науки» при
вивченні  курсу  ООП  вибрали  мову  C#,  оскільки  деякий  час  саме  ця  мова  була
найпопулярнішою не лише на теренах нашої держави. Так, за даними Р. Шевченка, у 2010–
2011  рр.  мова  C#  лідирувала  у  рейтингу  мов,  які  використовували  програмісти  у  своїх
проектах. Проте, у 2012–2015 рр. C# була вже на другому місці після Java, а у 2016 р. його
випередила JavaScript, тобто популярність та затребуваність C# дедалі більше падають. 

Одеський національний політехнічний університет для викладання ООП студентам
спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» використовує спочатку мову C++
(ймовірно,  як  продовження  курсу  АПр),  а  потім  Java  (через  затребуваність).  Кожний  із
наведених  підходів  має  свої  переваги  та  недоліки.  Зважаючи  на  подібність  до  С++  і
комфортність,  на яку вказував Р.  Шевченко в одному з попередніх оглядів [9],  вважаємо
вибір C# цілком виправданим, особливо якщо на старших курсах студенти матимуть нагоду
познайомитись із мовою Java.

Проведений  в  роботі  аналіз  показав,  що  найбільш  затребуваними  мовами
програмування  в  Україні  є  JavaScript,  PHP,  Java,  Python,  C#  та  C++,  що  пов’язано  з
орієнтацією  українського  ринку  праці  на  розробку  сайтів  та  веб-додатків.  При  цьому
починати  навчання  майбутніх  програмістів  варто  з  мови  С++,  а  другою  мовою  під  час
вивчення курсу ООП варто обрати C# або Java.
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АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ QR-КОДІВ У РІЗНИХ ГАЛУЗЯХ

Анотація. Наша робота присвячена аналізу можливостей  QR-кодів у різних галузях
життя.  Розглянуто  найпопулярніші  способи  використання  кодів  та  наведення  їх
покращених аналогів. Показано перспективні галузі застосування QR-кодів.

В сучасному світі  інформація має надзвичайний вплив на всі сфери діяльності та є
дуже важливим ресурсом. Тому вона вимагає захисту. Для цього, зазвичай, її шифрують при
надсиланні та дешифрують при отриманні. Але в більшості випадків інформація подається
відкритою  і  її  подачу  намагаються  зробити  найзручнішою  для  аудиторії.  QR-код  є
посереднім закодованим станом інформації,  яку може розшифрувати будь-яка людина, яка
володіє  скануючим пристроєм.  Метою QR-коду є  донести  інформацію до користувачів  у
вигляді, що не потребує багато зусиль для отримання. 

QR-коди набули популярності, оскільки технологія є "відкритим вихідним кодом". Їх
основною перевагою у порівнянні зі звичайними штрих-кодами є більша ємність даних та
висока точність відмовостійкості. Пошкодження коду до 30% дозволяє зчитати інформацію
без втрати даних, а в одному екземплярі може бути закодовано 7089 цифр або 4296 символів,
включаючи  пунктуаційні  знаки  та  спеціальні  символи.  Крім  номерів  та  символів,  також
можуть бути закодовані слова та фрази (наприклад інтернет-адреса). Оскільки до QR-коду
додається більше даних, то розмір коду збільшується, а структура стає більш складною.

В  даний  час,  використання  QR-кодів  в  основному  обмежується  посиланнями  на
інтернет-сторінки  в  маркетингових  цілях  та  кодами  товарів  в  магазинах.  Але  це  лише
вершина айсбергу їх можливостей. Зображення, звукові файли, документи різних форматів
також можуть бути закодовані в QR-коді.  У ньому можна використати анімацію, хоча це
звужує коло його використання до інтернету та телебачення,  та це лише підтверджує що
прогрес не стоїть на місці і можливості QR-кодів розвиваються.

https://dou.ua/lenta/articles/%20language-rating-jan-2018
https://dou.ua/lenta/articles/%20language-rating-jan-2018
http://pypl.github.io/PYPL.html
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Саме універсальність QR-кодів дозволяє впроваджувати їх у різні галузі, де необхідно
покращити  якість  інформації  та  позбавитись  від  великої  кількості  паперів  та  іншого
непотребу де це можливо і необхідно. 

З точки зору фармацевтики було б зручно друкувати коди на упаковках лікарських
препаратів, що значно полегшило доступ до необхідної інформації наприклад дозування чи
побічних  ефектів. Після  виконання  швидкої  перевірки,  надається  вся  інформація  про
фармацевтичний  продукт.  У  цьому  сенсі  це  може  потенційно  знизити  випадки
неправильного лікування та фальшивої медицини.

Впровадження браслетів з QR-кодами в закладах лікування хворих допоможе значно
пришвидшити  доступ  до  інформації  пацієнта  чи  його  медичної  картки,  що  в  критичних
ситуаціях  може  врятувати  життя.  Завдяки  підтримці  зображень,  можна  зашифровувати
мультимедійні результати обстежень та миттєво отримувати їх після зчитування.

Банківська справа зуміла успішно інтегрувати платежі за допомогою кодів, але чомусь
більшість різного роду структур це нововведення обійшло стороною. Комунальні платежі,
транспортні  витрати,  автомобільні  штрафи  та  інші  види  банківських  розрахунків  можна
вдало перевести на QR-коди. Це допоможе зменшити кількість черг та заощадити кошти які
стягуються в якості комісії при фізичній оплаті.

Таким чином, можна зробити висновок, що активне впровадження QR-кодів у галузі,
такі  як  медицина,  комунальні  платежі,  транспорт  та  інші,  де  відбувається  інтенсивна
комунікація,  значно  розширить  можливості  забезпечення  чіткої  взаємодії  та  передачі
інформації.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ПОДСИСТЕМА ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ
И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ В ВУЗЕ

Аннотация.  В  работе  проведен  анализ  основных  функциональных  процессов  по
планированию,  распределению  и  контролю  учебной  нагрузки  в  институте
инфокоммуникаций и программной инженерии ОНАС им. А.С. Попова. Предложена общая
архитектура  базы  данных  MySQL для  автоматизации  процессов  распределения
общеинститутского  учебного  плана  между отдельными кафедрами и  преподавателями.
Разработан действующий прототип системы из трех связанных таблиц учебного плана и
двух типов запросов. 

Ключевые слова: автоматизированная система управление, база данных, MySQL.

Введение. Актуальность, цель и задачи
Процесс планирования и распределения учебной нагрузки в вузе является достаточно

сложной  задачей.  В  настоящее  время,  в  институте  инфокоммуникаций  и  программной
инженерии (ИКПИ) в Одесской национальной академии связи им. А.С. Попова учебный план
на академический год представляется  в виде таблицы Excel. Эта таблица содержит большое
число вкладок и не помещается целиком на экране монитора в достаточно крупном масштабе
для  визуального  восприятия.  Для  выборки  данных  приходится  сканировать  отдельные
участки  таблицы;  при  этом  теряется  целостность  общей  картины,  что  технологически
неудобно и создает определенные трудности при интерпретации одной большой таблицы для



Секція 3. Інфокомунікації та програмна інженерія

отдельных  преподавателей.  Известные  системы  для  автоматизации  учебного  процесса  в
высших учебных заведениях  (ВУЗах)  Украины являются  либо  слишком  сложными,  либо
такими,  что  не  стыкуются  непосредственно  с  существующей  формой  электронного
планирования нагрузки в конкретном ВУЗе.

В  связи  с  этим,  актуальной  задачей в  сфере  электронного  управления  ВУЗами
Украины является разработка технологии для создания простых и достаточно эффективных
программных инструментов планирования и учета учебной нагрузки отдельных структурных
подразделений.

Целью данной работы является разработка общей архитектуры электронной базы
данных  для  планирования  и  распределения  учебной  нагрузки  на  уровне  академического
института  в Одесской академии  связи.

Для достижения указанной цели решались следующие задачи:
−  логический  анализ  основных  функциональных  процессов  построения  общего

электронного  плана  учебной нагрузки  в  академическом институте  и  декомпозицию этого
плана по кафедрам и отдельным преподавателям;

−  проектирование  общей  архитектуры  базы  данных  MySQL для  формирования
учебной  нагрузки  в  академическом  институте,  а  также  запросов  по  кафедрам  и
преподавателям;

− разработка действующего программного макета  автоматизированной подсистемы
для планирования и распределения учебной нагрузки в академическом институте.

Основными  методами  исследования  для  решения  поставленных  задач  являются
системный контекстный анализ ([1]), структурное программирование ([2])  и имитационное
моделирование ([3]) основных процессов интеллектуальной деятельности как разработчиков
общей  базы  данных  для  учебного  плана  на  уровне  академического  института,  так  и
пользователей этой базы данных на уровне кафедр и отдельных преподавателей. 

Анализ  интерфейса электронной таблицы для рабочего учебного плана
Рассмотрим форму электронной таблицы для распределения учебной нагрузки между

кафедрами  и  преподавателями  в  институте  ИКПИ  Одесской  академии  связи  на  примере
рабочего учебного план подготовки магистров на 2018-19 учебный год, рис.1. На основании
этой таблицы каждый преподаватель должен найти свои дисциплины и составить по каждой
из них рабочую программу.

Как видим, таблица является формально двухуровневой с основным распределением
по  закладкам;  однако,  фактически,  она  является  трехуровневой:  каждая  пара  закладок
определяет  два  семестра  учебного  года,  которые  одновременно  нельзя  видеть  на  экране
(только одну из них). В каждой закладке открывается рабочее поле одного из двух семестров
и название потока. Однако у преподавателя в нагрузке указан предмет и группа, например,
TIM,  группа  ТЕ-3.1.  такой  закладки  в  электронной  таблице  нет  (также  как  и  по  другим
дисциплинам).  Для поиска  нужной строки  таблицы по каждому предмету,  преподаватель
должен одновременно работать с другой электронной таблицей – по распределению своей
нагрузки (в которой, однако, нет данных по структуре каждой дисциплины, что необходимо
для разработки рабочей программы).

Сканирование  таблицы  не  сохраняет  шапку  заголовков,  поэтому  заглавия  полей
видны только для первой строки, да и то не полностью. При этом основная структуризация
записей таблицы по закладкам не отражает конкретной дисциплины (их нужно искать по
всей таблице).  С учетом того, что таблица на рис.1 достаточно мелкая (требует хорошего
зрения)  и  неудобна  для  масштабирования  (изменение  масштаба  приводит  к  смещению
таблицы), поиск необходимой информации для преподавателя представляется трудоемким
рутинным процессом.
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Рисунок 1. Рабочее поле электронной таблицы распределения нагрузки по ИИКПИ

Согласно поставленной в работе цели, сформулируем следующие базовые принципы
для построения базы данных.

1)  Простота логической схемы базы данных, интерфейса пользователей, запросов.
2) Трехуровневая иерархия базы данных по отношению к пользователю: 
− основные рабочие поля (предметы, группы, кафедры, преподаватели); 
− структура дисциплин (лекции, практические занятия, и др.); 
−  календарная структура для составления расписания. 
3) Открытость,  технологическая  масштабируемость  для различных ОС (Windows,

Linux) и совместимость с существующей системой в форме электронных таблиц.
Архитектура базы данных MySQL для планирования учебной нагрузки  
На рис.2 показана общая логическая схема базы данных (БД), которая состоит из 5

таблиц. Таблица 1 является главной, остальные четыре – подчиненными. В главной таблице
явно показаны поля первых двух уровней иерархии. Третий уровень таблицы раскрывается
по  команде  навигации  (сдвиг  локатора  вправо).  Все  поля  первого  уровня  являются
подстановочными  (т.е.  для  администратора  БД  их  редактирование  выполняется
подстановкой значений из соответствующей связанной таблицы).  Поле “Teacher” в основной
базе  является  свободным  (незаполненным);  его  заполнение  происходит  на  уровне
администратора кафедры. Пользователь не может редактировать никакие поля БД, а только
имеет  право  делать  запросы  (выборки)  по  своему  имени,  выбираемому  из  таблицы  4
(“Teachers”). 

Для указанной на рис. 2 логической схемы БД разработан действующий программный
макет под оболочкой СУБД  MySQL.

Выводы.
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В  работе  обоснована  актуальность  и  основные  принципы  построения
автоматизированной подсистемы для планирования и распределения учебной нагрузки на
уровне  факультета  или  института  в  высшем  учебном  заведении  Украины.  Предложена
логическая схема базы данных, а также действующий программный макет на языке СУБД
MySQL для отладки основных функциональных процессов. Данная работа ориентирована на
внедрение на кафедрах института инфокоммуникаций и программной инженерии в Одесской
национальной академии связи им. А.С. Попова.
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ПОСТРОЕНИЕ СИМУЛЯТОРА ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ТЕЛЕМЕТРИИ 
ЧЕРЕЗ МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ИНТЕРФЕЙС ETHERNET

Аннотация. В работе проведен анализ наиболее известных протоколов и стандартов
для передачи данных реального времени и телеметрии в сегментах сенсорных сетей  Обоснован
выбор алгоритма для мультиплексирования мультимедийных данных через модифицированный
канал  Ethernet.  Разработан  действующий  программный  макет  симулятора  для  передачи
данных телеметрии с контролем задержек на основе технологии Raw Socket Ethernet. 

Ключевые слова: сенсорная сеть, интернет вещей, телеметрия, контроль задержек.

Введение. Актуальность, цель и задачи
В связи возрастанием количества  терминальных сетевых устройств,  всемирная Сеть

постепенно мигрирует в сторону т.н. Интернета вещей (Internet of Things –  IoT), [1]. Более
того,  сегодня  уже  активно  обсуждается  новая  парадигма  «Интернета  всего»  (Internet of
Everything –  IoE). Это означает,  что в единую сетевую инфраструктуру интегрируются не
только  традиционные  клиенты  и  серверы  (так  или  иначе  связанные  с  человеческим
фактором),  но  и  автономные  устройства  (датчики,  сенсоры,  исполнительные  механизмы,
сервоприводы, контроллеры локальных подсистем наблюдения, и пр.). 

Важным  сегментом  Интернета  вещей  являются  т.н.  системы  межмашинного
взаимодействия M2M (Machine-to-Machine), которые взаимодействуют в режиме реального
времени.  Типичными  примером  таких  систем  могут  быть  автоматизированные  или
автоматические  системы  управления  распределенными  инфраструктурными  объектами
(транспорт,  энергетика,  оборонный  сектор).  Автоматические  системы  управления
распределенными  объектами  оперируют  данными  телеметрии  (информация  о  состоянии
объектов  управления,  которая  передается  от  сенсоров  к  центральному  или   локальному
процессору,  и  в  обратном  направлении  −  поток  команды  управления  от  центрального
процессора к исполнительным устройствам).

Любая  система  автоматического  управления  динамическим  объектом  (например,
беспилотным  транспортным  средством)  чрезвычайно  чувствительна  к  циклическим
временным  задержкам  от  момента  снятия  данных  о  состоянии  объекта  до  момента
получения  команды на коррекцию состояния.  При определенных критических  задержках,
команды  управления  становятся  неадекватными  (поскольку  они  применяются  уже  не  к
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текущему состоянию объекта, а к его прошлому состоянию); это приводит к возникновению
паразитных неконтролируемых автоколебаний для состояния объекта (т.н. бифуркации). 

В связи с этим, в сегментах сенсорных сетей и систем M2M возникает актуальная задача
ограничения и контроля общей циклической задержки при передаче данных телеметрии от
терминальных  устройств  (сенсоров)  к  центральному  процессору  и  обратно.  Эта  задача
частично решается известными методами приоретизации пакетного трафика реального времени.
Другим актуальным направлением является адаптация стандартных каналов Ethernet, [2].

Целью  данной  работы является  построение  программного  симулятора  для
исследования  алгоритмов  передачи  данных  телеметрии  через  интерфейс  Ethernet с
контролем задержек. 

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи:
−  обоснование  выбора  алгоритма  для  передачи  данных  реального  времени  через

стандартный сетевой интерфейс с использованием физического уровня, а также подуровня
доступа к среде (MAC);

−  адаптация  подуровня  управления  соединением  (LLC)  в  интерфейсе  канального
уровня для многоканальной мультиплексной передачи данных телеметрии; 

− разработка и отладка программного симулятора для реализации выбранного алгоритма.
Основными  методами исследования  в  данной  работе  являются  системный  анализ,

структурное проектирование и модульное программирование.
Выбор алгоритма передачи данных реального времени через сетевой интерфейс
Процессы  управления  в  территориально  распределенной  системе  управления

Интернета вещей объединяют восходящие потоки телеметрии (данные о текущем состоянии
объектов, получаемые от сенсоров) и нисходящие потоки телеметрии (команды управления
объектами от центрального процессора). 

Данные телеметрии имеют два основных отличительных свойства по сравнению с такими
мультимедийными потоками как передача файлов, в том числе, аудио и видео контента,  а также
аудио/видео конференции в реальном времени. Первое − данные телеметрии – это короткие
сообщения  (числа  или  набор  из  нескольких  чисел  относительно  небольшой  разрядности).
Второе – данные телеметрии для управления динамичными объектами должны поступать строго
циклически с контролируемой задержкой и высокой надежностью; непредвиденные задержки
или выпадения данных чреваты аварийными ситуациями. 

Общая  циклическая  задержка  данных  телеметрии  в  территориально  распределенной
системе управления (и команды управления от процессора) состоит из двух основных частей: 

а) неустранимая контролируемая задержка, связанная со временем распространением
электромагнитной волны по каналам взаимодействия;

б)  технологическая  задержка,  связанная  с  коммутацией  пакетов  (главным  образом,
суммарное время ожидания в очередях на всем пути следования).

Применяемые сегодня модели качества обслуживания в IP-сетях, такие как  IntServ и
DiffServ  не  могут  надежно  гарантировать  ограничение  задержек.  Кроме  того,  передача
коротких  сообщений  реального  времени  по  стеку  TCP/IP  экономически  невыгодна  из-за
высокой  избыточности  схемы  инкапсуляции.  Известно,  что  данные  реального  времени
передаются  сегментами  протокола  RTP  (заголовок  12  байт);  эти  сегменты  упакованы  в
сегмент транспортного протокола UDP (заголовок 8 байт). В свою очередь, сегменты UDP
вложена в IP-пакет (для IPv4 длина заголовка 20 байт), а IP-пакеты вложены во фрейм, как
правило,  Ethernet (заголовок  18 байт). Итого, суммарная длина всех заголовков составляет
12+8+20+18=58 байт.  Если состояние объекта или команда представлены 2 байтами (этой
точности  вполне  достаточно  для  большинства  приложений  реального  времени),  то  на
каждый байт полезной нагрузки в стеке TCP/IP придется 29 байт. При этом использование
ресурсов  канала передачи данных составит 2/(2+58)۰ 100% = 1.2%.

Стандартный  Ethernet 802.3  использует  метод  CSMA/CD  (множественный  доступ  с
прослушиванием несущего сигнала и обнаружением коллизий). Для работы Ethernet в реальном
времени необходим механизм предупреждения коллизий. Такие механизмы встроены в Ethernet
совместимые протоколы реального времени. Примерами таких протоколов являются: 

− EtherNet/IP (открытый протокол прикладного уровня семейства Industrial Ethernet);
− PROFINET (открытый промышленный стандарт на основе стека TCP/IP); 
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− EtherCAT (промышленный стандарт семейства Industrial Ethernet); 
− Ethernet Powerlink (протокол передачи данных реального времени для использования

в сетях Ethernet; 
− SERCOS III (3-е поколение стандарта Serial Real time Communication System). 
Протокол Ethernet Powerlink предусматривает планирование обменов на шине за счет

выделенных промежутков времени, в которые доступ к шине разрешен только одному из
устройств.  Также  известен  стандарт  IEEE  1588,  который  позволяет  синхронизировать
таймеры абонентов, [3]. Сравнительный анализ упомянутых выше стандартов и протоколов
дан в [2]. Согласно этому анализу, наибольшее распространение получил стандарт EtherCAT,
разработанный  компанией Beckhoff.  К  сожалению,  спецификация  протокола  EtherCAT
доступна только членам организации соучредителей, что удорожает устройства EtherCAT.

Протокол  EtherCAT  оперирует  пакетами,  передаваемыми  внутри  кадра IEEE
802.3Ethernet  (с  полем Ethertype  88a4)  либо  внутри  дейтаграммы UDP/IP.  Сегмент  сети
EtherCAT  объединяет  одно  ведущее  устройство  со  своим  MAC  адресом  и  множество
ведомых устройств (не имеющих своего MAC адреса). Сегмент EtherCAT имеет кольцевую
логическую топологию (хотя физическая топология при этом может быть любой − шина,
звезда  и  др.).  Поле полезной нагрузки  фрейма  802.3  Ethernet  содержит вложенный пакет
EtherCAT. Пакет EtherCAT неделим и состоит из заголовка (2 байта) и одного или более
сообщения.  Последовательность данных не зависит от физического порядка узлов в сети;
адресация  может  быть  обработана  в  любом  порядке. Каждый  отправленный  ведомым
устройством  пакет  последовательно  в  определенном  порядке  и  с  заданным  временным
циклом  обходит  все  узлы  сегмента. Групповая и  широковещательная передача  данных
между конечными получателями также возможна, и должна быть реализована на главном
устройстве  в  текущем  сегменте  сети.  Если  IP-маршрутизации  не  требуется,  то  протокол
EtherCAT может быть вставлен в UDP/IP дейтаграмму. Это дает возможность использовать
стек TCP/IP для адресации в сегментах EtherCAT.

В работе [4] (2017) предложен метод адаптации технологии Ethernet на подуровне LLC
канального уровня, а также алгоритм мультиплексирования данных реального времени и IP-
пакетов,  которые  расширяют  возможности  масштабирования  протокола  EtherCAT  для
различных  видов  мультимедийного  трафика,  в  том  числе,  и  на  уровне  межсетевого
взаимодействия  в  IP-сетях.  Описанный  в  [4]  алгоритм  мультиплексирования  выбран
авторами в качестве прототипа программного симулятора для передачи данных телеметрии
по IP-сетям.   

Архитектура программного симулятора для передачи данных телеметрии 
Функциональная  схема  работы  программного  симулятора  показана  на  рис.  1.

Мультиплексор на передающей стороне канала принимает поток сегментов от генератора
данных реального времени, а также от генератора IP-пакетов. Сегменты реального времени
передаются  по  предварительно  установленным  виртуальным  соединениям  (VC).  Каждое
соединение  имеет  уникальную  метку,  которая  определяет  фиксированную  частоту
следования и  размер сегментов. 

Рисунок 1. Функциональная схема симулятора для передачи данных телеметрии

Пакеты  протокола  IP  имеют  произвольную  длину  (в  пределах,  допустимых
стандартом)  и  частоту  следования.  В  канале  с  постоянной  частотой  f  циркулируют
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IP-Packet 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/UDP
https://ru.wikipedia.org/wiki/Broadcast
https://ru.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
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фреймы,  размер  которых ограничен  сверху  пропускной  способностью  канала  и  заданной
частотой  следования  фреймов.  Частота  поступления  сегментов  реального  времени  VCf в
каждом  виртуальном  соединении  VC  выражается  положительным  рациональным  числом
относительно  частоты  f .  Виртуальные  соединения  установлены  таким  образом,  чтобы
любой  сегмент  реального  времени  гарантированно  получил  свой  там-слот  в  очередном
фрейме.  Оставшееся  место  в  каждом  фрейме  (после  размещения  всех  данных  реального
времени)  заполняется  фрагментами  пакетной  очереди.  На  приемной  стороне  канала
демультиплексор DEMUX осуществляет синтаксический анализ пакета в каждом фрейме и
формирует  две  выходных  очереди:  очередь  сегментов  реального  времени  (которая
обрабатывается  коммутатором  виртуальных  соединений)   и  очередь  IP-пакетов  (которая
обрабатывается маршрутизатором). 

В первой версии симулятора генераторы входных данных выполнены в виде двух
текстовых файлов (RTDataIn.txt,  IPDataIn.txt). Каждая строка файла RTDataIn.txt содержит
набор  всех  сегментов  реального  времени  в  символьном  виде,  которые  должны  попасть
целиком  в  очередной  фрейм.  Каждая  строка  файла  IPDataI.txt содержит  один  IP-пакет  в
символьном виде.  Симулятор  реализован на  языке  Python в  операционной системе  Linux
Ubuntu.  Симулятор  состоит  из  двух  программных  модулей  (Send и  Receive),  которые
объединены в одну программу.  Модуль  Send  выполняет чтение данных из входных файлов
в  открытом  цикле  (до  исчерпания  данных  во  входных  фалах),  формирование
мультиплексных пакетов и передачу этих пакетов на выходной интерфейс через фрейм Raw
Socket Ethernet.  Модуль  Receive  в режиме ожидания принимает содержимое пакетов  во
входной буфер, разбирает пакет на составляющие части и выводит их в выходные файлы
RTDataOut.txt, IPDataOut.txt.

Выводы.
В  работе  обоснована  актуальность  задачи  по  усовершенствованию  механизмов  и

протоколов передачи данных телеметрии в сенсорных сегментах Интернета вещей, а также
выбран  алгоритм  для  мультиплексирования  данных  реального  времени  и  IP-пакетов.
Разработана  функциональная  схема  работы  симулятора,  который  реализует  выбранный
алгоритм, и программный комплекс на языке Python в операционной системе Linux Ubuntu.
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BLIND CROSS-SITE SCRIPTING

Abstract.  Cross-site scripting is  among the top ten vulnerabilities  we encouter  the most
according to OWASP, By the end of this article you will be able to get a better understanding of
what is a blind XSS and how to prevent it, as well as the impact of the vulnerability in today's web
ecosystem.

Cross-site  scripting (XSS) vulnerabilities  is  a client-side code injection  attack where the
attacker can execute malicious scripts (also commonly referred to as a malicious payload) into a
website or web application. This type of vulnerability can be classified in two types: 

Non-persistent  (or  reflected)  cross-site  scripting:  is  when  the  user  input  is  immediately
reflected on the page because of a lack of proper sanitization by the server-side scripts.

Persistent (or stored) cross-site scripting: on the other hand, it occurs when the user input is
saved by the server, and permanently displayed on pages loaded by other users. This occurs because
of the lack of proper HTML escaping. Stored XSS is more dangerous than reflected because the
payload stays on the website and any visitors can become a victim just by browsing that page.

Figure 1. XSS common scenario

Blind XSS, can be classified under the Stored XSS vulnerabilities. They happen when the
input is saved (stored) by the server and can be displayed in another part of the application or even
in another application. For example, the attacker leaves the payload into a contact page and when
the administrator of the web application is reviewing the entries the payload will be loaded. The
input can be loaded in a completely different application.

Example of applications where Blind XSS vulnerabilities can happen:
 Log viewers
 Contact/Feedback pages
 Chat applications / Forums
 Exception handlers
 Customer ticket applications
 Web Application Firewalls
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This type of vulnerabilities  is  harder to detect  compared to reflected XSS. This type of
vulnerabilities cannot be tested as the other type of XSS vulnerabilities due to the fact that it can
take a long period of time before being executed.

How to detect and prevent Blind XSS attacks
Has they always said, the best cure is prevention; therefore, the best and first way to avoid

blind XSS is to make sure the web application is not vulnerable, to do that, the most effective way
is having developers review the code and make sure the user's inputs are properly sanitized. there’s
a risk not doing so, because any scripting tags saved or served to the user’s browser makes your
web application vulnerable to XSS, this includes Blind XSS as well.

Good practice in Cyber security and the number one rule:" never trust data from a user.”,
Sanitization eliminates all kind of risk, by filtering inputs before it gets stored.

You will need a tool which apart from detecting the easy to detect XSS, can also detect
Blind XSS vulnerabilities. If you don't have access to the code or time to check thousands of lines
of code, you can use tools that can determine if the web application is vulnerable or not to blind
XSS.

The difficulties into detecting this kind of attacks reside in the facts that they are exploits
made by the developers themselves in the code, they are not the type that rely on vulnerabilities in
third party web server technology or the web browser itself. Without any good code review you can
miss the security hole. Not only that, but Blind XSS attacks are even more difficult to detect since
the malicious script is executed on a different web application than where it was injected.

Conclusion
XSS is  an ingenious attack vector,  which opens doors to  great  number of Phishing and

client-side attacks. It could steal sensitive information, such as session tokens, user credentials or
commercially valuable data, as well as to perform sensitive operations. For companies XSS can
have serious impacts from a reputational to legal and even financial point of view.

References
1. High-Tech Bridge Research Team blog - Blind Cross-Site Scripting (XSS) attacks in the

wild  [electronic  resource]  https://www.htbridge.com/blog/blind-cross-site-scripting-xss-
attacks-in-the-wild.html 

2. Sean wright blog – blind xss [electronic resource] https://blog.sean-wright.com/blind-xss/ 
3. OWASP  Top  10  [electronic  resource]  https://www.owasp.org/images/7/72/

OWASP_Top_10-2017_%28en%29.pdf.pdf.
4. Wikipedia  –  cross-site  scripting  [electronic  resource]  https://en.wikipedia.org/wiki/Cross-

site_scripting.

Shutenko Victoria, Golev Denis
O.S. Popov ONAT

ANALYSIS OF VULNERABILITIES IN OPERATING SYSTEMS

Abstract.  Any  computer  or  server  needs,  for  full  functionality,  not  only  in  high-quality
hardware,  but  also in  not  less  quality,  and most  importantly,  secure  software.  Here are some
statistics that tell which OS are the most vulnerable, the safer ones, and which vulnerabilities were
most commonly seen in each of them.

Information security is a process of ensuring the confidentiality, integrity and availability of
information.

Confidentiality: Providing access to information only to authorized users.
Integrity:  Ensuring the integrity and completeness of the information and methods of its

processing.
Availability: Ensure access to information and related assets of authorized users as needed.

https://www.owasp.org/images/7/72/%20OWASP_Top_10-2017_(en).pdf.pdf
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Operating system security is a set of measures aimed at preventing user actions or other
programs that could lead to a malfunctioning of the operating system.

With  the development  of  information  technology and the  introduction  of  a  computer  in
almost all areas of activity appeared people who, by various non-standard methods, try to obtain
unauthorized access to information that is not intended for them for the sake of their own ends.
Therefore, there was a need for resistance these people. The whole set of programs was developed
for strengthening information security and combating them. And since any electronic computing
system is managed by a particular OS, in order to ensure the security of the system as a whole, it is
necessary to take care of the security of the OS itself. [1]

Each manufacturer in its own way implements the security of its OS. Some systems are
fairly secure, protecting others is not easy, but others are virtually defenseless against hackers.

According to NetMarketShare, the statistics of operating systems are 91.59% of the world's
total operating system, Windows MacOS, 6.27% and Linux 2.14%.

Classification of operating system threats:
By  purpose  (reading  information,  changing

information,  destroying  information,  full  or  partial
destruction of the operating system).

By principle of action (known; hidden; creation of
new channels for obtaining information).

By the nature of the influence (active, passive).
By type of protection  (inadequate  security  policy,

operating  system  software  errors,  previously  introduced
software bookmark).

Attacks  on  operating  systems:  (file  system
scanning,  theft  of  key  information,  password  picking,
garbage  collection,  override  of  authority,  program
bookmarks, "greedy" programs).    The vulnerability of the
operating  system is  a defect  in  the system,  using which,
you can break its integrity and lead to improper work.

Figure 2. Vulnerability rating [2]
Steam:
6 out of

10 gamers use Windows 10

If  Windows  10  lags  slightly behind
Windows 7 in  the global  market  for
operating  systems  for  the  desktop
platform,  then  the  latest  Microsoft system
has  long  since  strengthened  its
leadership in the gaming industry.

Figure 3. The latest telemetry data from Valve
The latest telemetry data from Valve, the developer of the gaming platform Steam, shows

that the share of Windows 10 continues to grow - in August it reached 60.62%. In other words, 6
out of 10 Steam users use Windows 10.

In August, the audience of Windows 10 increased by 6.22%. In general, over the last month
of summer, Windows systems lost 0.33%, mainly due to a serious decline in the 64-bit version of
Windows 7. 

Figure 1. Operating system 
statistics [2]
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Although most users who refuse to use Windows 7 are usually upgraded to Windows 10,
this is not always the case. Currently, only 29.17% of Steam gamers use Windows 7.

In August, Windows 8.1 64-bit showed an increase of 0.31% to 3.90%. Windows systems
are used on 96.44% of the users' computers of the platform, while Apple systems use only 2.87% of
gamers. In third place is Linux with 0.59%. Linux audience increased by 0.1%, including due to
improved support for Steam in Linux. [3]

After  analyzing  the  statistics  of  vulnerabilities,  can  see  the  percentage  of  problems
encountered:

1. Impersonation of rights with system rights - (26%)
2. Receiving the name and password of other services and applications - (13%)
3. Disinformation of the user - (9%)
4. Use of incorrect registry security settings - (8%)
5. Receiving the name and password of the operating system or database - (7%)
6. Crank system - (7%)
7. Use the incorrect settings of the file system - (4%)
8. Starting an arbitrary program - (4%)
9. Address Removal - (4%)
10. Use of programming errors - (4%)
11. Using the catalog error ".." (two points) - (4%)
12. Deletion and rewrite - (3%)
13. User Name Definition - (3%)
14. Receive access to temporary files - (2%)
15. Perest the user information - (1%)

First  of  all,  it  should be noted  that  the
statistics  can  be  interpreted  differently,  since
there are several differences with the initial data
of the participants - first of all, their age (some
OS  exists  for  5  years,  some  kind  of  a  year),
therefore the general data for the whole period
of  their  existence  should  not  be  taken  into
consideration  in  the  comparative  analysis,  and
take into account as general data. However, on
the  other  hand,  when  the  vulnerability  of  the
young OS is  greater  than  in  the  current  many
years, this leads to certain thoughts.

Figure 4. Vulnerability statistics [2]

The  leader  of  our  anti-rating  for  2017  was  Android  with  the  results  of  666  and  523
vulnerabilities, respectively. In the meantime, when the statistics were collected and processed, the
Linux kernel (the basis of the OS family of Linux) is in the lead with a vulnerability of 1921.

The situation in the sphere of information technology security, once again, confirms a long-
awaited  unpleasant  feature  of  technological  progress  to  generate  new,  sometimes  even  more
complex, solutions in some problems.

All of the foregoing determines the relevance of the problem of building secure information
processing  systems,  the  solution  of  which  should  begin  with  an  analysis  of  the  causes  of  the
situation.

As a conclusion to this analysis, choosing information security measures should proceed
from the following basic prerequisites:

1.  additional  measures  should  primarily  relate  to  the  processes  of  ensuring  information
security, and not to the elimination of a specific problem;



Секція 4. Кібербезпека

2. additional  measures should primarily  be aimed at  monitoring the state of information
security;

3. means of protecting information that implement additional measures should be directed
not only at automating information security processes, but should exercise control functions;

4. implementation of additional measures should not introduce additional vulnerabilities into
the protected system.
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ПОМЕХОЗАЩИЩЕННОСТИ 
В СИСТЕМАХ ПЕРЕДАЧИ С АВТОЗАПРОСОМ НА ОСНОВЕ ХЭШ-ФУНКЦИИ

Аннотация.  Рассмотрен  метод  повышения  помехозащищённости  в  системах
передачи  с  автозапросом  на  основе  ХЭШ-функции.  Обоснована  целесообразность
повышения  верности  передачи  с  использованием  ХЭШ-функции  для  пакетов  различной
длины. Предложен метод повышения информационной скрытности передаваемых данных с
помощью перемешивания информационных и проверочных элементов ХЭШ-функции. 

В настоящее время практически ни одно приложение криптографии не обходится без
использования хэширования [1]. 

Хэш-функции  [2]  предназначены  для  преобразования  некоторого  набора  данных,
записанных,  как  правило,  в  двоичном  алфавите,  в  некоторую  битовую  комбинацию
фиксированной длины, называемую сверткой (табл. 1). 

Хэш-функции  применяют  для  проведения  статистических  экспериментов,
тестировании логических  устройств,  построении алгоритмов быстрого поиска и проверки
целостности  записей  в  базах  данных.  Основным  требованием  к  хэш-функциям  является
равномерность  распределения  их  значений  при  случайном  выборе  значений  аргумента.
Достоинством алгоритмов вычисления контрольных сумм с помощью хэш-функции является
высокое быстродействие и простой способ аппаратной реализации.

В криптографии хэш-функции применяются для решения следующих задач:
 - построение систем контроля целостности данных при их передаче по каналу связи

или хранении;
- аутентификация источника данных.

Таблица 1 – Основные стандарты хэш-функций
Характеристики SHA-1 SHA-224 SHA-256 SHA-384 SHA-512
Максимальная

длина сообщения 264-1 264-1 264-1 2128-1 2128-1

Длина блока 512 512 512 1024 1024
Длина хэш-образа 160 224 256 384 512

https://safe-surf.ru/search/?tags=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BC
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Число раундов 80 64 64 80 80
Длина слова 32 32 32 64 64

В  работе  предлагается  исследовать  помехозащищённость  (помехоустойчивость  и
скрытность)  системы  связи  с  автоматическим  запросом  повторной  передачи  (ARQ –
Automatic repeat request) на основе программного моделирования канала передачи данных [3].

Целью  работы  является  разработка  метода  повышения  помехоустойчивости  и
скрытности передачи на основе хэш-функции в системах связи с ARQ.

Для  задачи  исследования  выполнен  сравнительный  анализ  следующих  систем
передачи, в которых в качестве контрольной суммы используется:

– бит проверки на  чётность (рис. 1);
– проверочные разряды циклического кода (CRC) (рис. 2);
– контрольная сумма, которая получена с помощью хэш-функции (рис. 3).

Рисунок 1. Передача информации по каналу с использованием бита чётности:
k –информационная последовательность; r – бит проверки на четность.

Рисунок 2. Передача информации по каналу с использованием 
циклического кода (CRC).

Рисунок 3. Передача информации по каналу с использованием контрольной суммы 
 хэш-функции: k –информационная последовательность; 

r – контрольная сумма на основе хэш-функции.

При использовании хэш-функции длина  проверочной части  256,160,128r ,  что
больше,  чем  при  циклическом  кодировании.  Поэтому,  применение  хэш-функций
целесообразно для пакетов с большими длинами. 

Скрытность передачи обеспечивается  за счет  перемешивания по псевдослучайному
закону элементов информационной части пакета с контрольной суммой хэш-функции.

Вывод. Результаты исследований показали, что использование контрольной суммы на
основе хэш-функции уменьшает вероятность необнаруженной ошибки в кодовом блоке на  
2-3  порядков  по  сравнению  с  циклическим  кодом.  Скрытность  передачи  обеспечивается
путем перемешивания информационных и проверочных элементов хэш-функции.
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ ЗАХИСТУ КАНАЛІВ 
КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ 

Захист каналів кабельного телебачення (КТБ) від несанкціонованого доступу (НСД) є 
суттєвим технічним та економічним завданням для провайдерів КТБ. 

Системи захисту від НСД пройшли шлях розвитку та впровадження починаючи від
безадресних систем з "негативними" фільтрами, коли в абонентське відведення вставляється
режекторний  фільтр,  що  видаляє  із  спектру  сигналу  смугу,  займану  платним  каналом
(каналами);  безадресних систем  з  "позитивними"  фільтрами,  коли на  головній  станції
встановлюється  генератор  завади,  частота  якої  рознесена на  1,5  – 2,5  МГц  від  частоти
приймального каналу та  дозволяє  з  допомогою  схеми  АРП  приймача  знизити  корисний
сигнал;  системи з  адресованими відгалужувачами  і  сплітерами,  коли перед  кожним
абонентським  виходом  встановлений  електронний  ключ,  який має  свій  унікальний
ідентифікаційний номер і може управлятися індивідуально з головної станції.

Більш складними системами є система  Pay-Per-View (PPV), що дозволяє – знімати
платіж  за  кожну  передачу  окремих  каналів  та  надавати  абонентові  перегляд  програм  за
телефонним  замовленням,  система  Impulse Pay-Per-View(IPPV) дозволяє  абонентові
переглянути і сплатити за кожну окрему передачу натисканням клавіші на ПДУ. Система
ACS-500  система  поєднує  переваги  повноцінної  адресної  системи  кодування  з  виборчим
доступом кожного абонента до кожного каналу і дешевих безадресних систем з невисокою
вартістю  устаткування,  простота  його  підключення  та  відсутністю  органів  управління  у
абонентського декодера.

У  стандарті  DVB для  передачі  команд  і  інформації  передбачено  спеціальний  тип
інформаційного  потоку  –  EMM (Entitlement management message)  і  спеціальна  сервісна
таблиця CAT (Conditional access table), що містить дескриптори усіх EMM потоків присутніх
в цьому транспортному потоці. Структура і зміст EMM не визначаються стандартом DVB і
залежать від конкретної системи умовного доступу, проте у більшості випадків EMM містить
команди  активація чи дезактивація карти;  дозволу чи забороні  доступу до інформсервісу;
зміни чи продовження підписки та заходів по оновленню операційного ключа.

Захист від НСД EMM забезпечується шифруванням алгоритмами симетричної (DES)
або  асиметричної  (RSA)  криптографії.  Таблиці  ECM (Entitlement control message)
зарезервовані  для  потреб  систем  умовного  доступу.  У  загальному  випадку  окрім
зашифрованих  ключів,  передається  ще  ідентифікатор  CAS,  ідентифікатор  провайдера
інформаційного сервісу, дата, клас підписки, номер операційного ключа і значення ХЕШ-
функції.  Після  перевірки  прав  доступу  авторизований  декодер  використовує  операційний
ключ, що зберігається в його пам'яті, з визначеним в ECM-таблиці номером і деякі прийняті
дані для обчислення значення ХЕШ-функції.

Система умовного доступу VideoСrypt для кодування зображення використовує метод
розрізання  рядка  у  випадковому  місці  і  перестановки  частин  рядків  зі  зміною  схема
розрізання через кожні 2,5 с.

Система  VideoGuard Express призначена для операторів середніх і невеликих мереж,
побудована на основі технології умовного доступу VideoGuard та довела свою ефективність
тим, що використовується операторами платного телемовлення у всьому світі. 
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Система умовного доступу "Crypton" дозволяє організувати мовлення телепередач в
цифровому  форматі  в  мовних  мережах  різної  топології  і  з  урахуванням  індивідуальних
особливостей  конкретного  замовника.  Для  кодування  використовується  безповоротний
алгоритм,  захищений  оригінальним  динамічно  оновлюваним  ключем,  що  робить
неможливим НСД телепередач і інших інформаційних сервісів.  Ключ і дані про абонентів
захищені унікальними високоефективними алгоритмами шифрування.

Система умовного  доступу Conax CAS7 включає  компоненти,  необхідні  для
стандартного  платного  ТБ,  що  підтримує  режим  підписки,  та  забезпечує  отримання
абонентом  доступу  до  одній  або  декількох  послуг  на  певний  період  часу.  Conax CAS7
підтримує стандарти DVB-C2, DVB-S2, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, IPTV.

Важливими заходами систем  умовного  доступу  є  розробка  безпечних  програмно-
апаратних  засобів,  що  дозволяють  авторизованому  абонентові дескремблювати і
дешифрувати отримувану інформацію. Термін "безпека" означає у даному контексті, що 

Програмно-апаратні  засоби  декодера  мають  бути  надійно  захищені  від  НСД,  що
виражається в спробах доступу до внутрішньої  пам'яті  декодера або смарт-карти,  аналізу
протоколу обміну між декодером і смарт-картою, емуляції роботи смарт-карти або декодера. 

Декодер має виконувати алгоритми дескремблювання різними засобами, може містити
у пам'яті необхідну інформацію для декодування сервісів,  включаючи секретні ключі,  або
містити тільки алгоритм дескремблювання і протокол обміну із смарт-картою, в пам'яті якої
знаходиться секретна інформація.
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АНАЛІЗ СИСТЕМ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ КАНАЛІВ 
СУПУТНИКОВОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ 

Системи  умовного  доступу  (Conditional  Access  Systems,  CAS),  призначені  для
обмеження доступу до цифрових ТВ програмам та розділяються на основні класи закритих
систем,  що  використовують  корпоративні  стандарти  та  системи  з  єдиним  алгоритмом
скремблювання (Common Scrambling Algorithm), що засновані на стандарті DVB.

Закриті  системи  характеризуються  обмеженою  кількістю  виробників  абонентських
приймачів  та  приводить  до  довгострокової  залежності  оператора  від  виробника  системи
умовного доступу, а також до більш високої ціни абонентських приймачів.

При  стандарті  DVB  особливості  по  CAS  передбачають  використання  DVB-CSA
загального  алгоритма  скремблювання з  можливістю програмних  відновлень для  роботи з
різними  DRM  протоколами,  що  дозволяє  нарощувати  захищеність  контента  й  у
майбутньому,  та  збереження  невизначенності  з  метою  забезпечення  таємності  і  безпеки
процесу шифрування в DVB.

Система  кодування  Viaccess  призначена  для  цифрового телебачення.  Viaccess  –  це
просто нове ім'я D2MAC або модифікація Eurocrypt-M. У цій модифікації ключ має 8 байт
коли Eurocrypt-M тільки 7. Якщо 8-й байт нуль тоді Viaccess працює точно як Eurocrypt-M.
Якщо 8-й байт відмінний від нуля тоді відбудеться переключення на інший режим. На даний
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момент використовуються 4 версії – Viaccess PC2.3, Viaccess PC2.4, Viaccess PC2.5 і Viaccess
PC2.6.

Використання  алгоритму  із  відкритим  ключем  RSA  покладено  в  основу
високоефективної  система умовного доступу Conax R&D, де можна швидко підвищувати
захищеність, як видозмінюючи алгоритм, так і збільшуючи довжину ключа. Так само можуть
використовуватися і симетричні ключі, що викликано появою на ринку загальнодоступних
смарт-карт  із  RSA прискорювачами.  На додаток  до базової  версії  даної  системи  існують
додаткові модулі, що практично покривають усі нестатки операторів платного ТБ від SMS і
ЕР до PVR (DRM). 

У системі Irdeto 2 злом кодів не доступний хакерам і перегляд закритих цією версією
каналів  можливий тільки  з  використанням  офіційних  карт  або шарингу.  Irdeto  2  широко
використовується за межами України, а останнім часом успішно впроваджується й у нас.

Система Procrypt – DRE-Crypt відома як Z-Crypt та є однією з наймолодших на ринку
платного  ТБ.  Основною  особливістю  є  робота  як  зі  смарт-картами  через  САМ,  так  і  зі
спеціалізованими  STB,  що  використовують  інтегрований  чіп  для  емуляції  роботи  смарт-
карти. 

Система професійного цифрового телебачення PowerVu включає набір устаткування
для  цифрового  стиснення  телевізійного  зображення  і  звуку  (згідно  стандарту  MPEG-2)  і
передачі  його  по  супутникових  лініях  зв'язку  (згідно  стандарту  DVB-S):  кодер  PowerVu
D9110, мультиплексор PowerVu D9130, супутниковий модулятор PowerVu D9380, системи
мережевого  адміністрування  PowerVu  Command  Center  PCC-1000  –  PCC-4000;  набір
устаткування  для  прийому  супутникових  цифрових  програм:  комерційний  приймач  
MPEG-2/DVB  PowerVu  D9223,  цифровий  канальний  модуль  кабельної  головної  станції
PowerVu D9225, напівпрофесійний приймач PowerVu D9234, і побутовий приймач PowerVu
D9233. Приймальне устаткування PowerVu може бути використано для приймання будь-яких
каналів у MPEG-2/DVB, якщо переданий сигнал відповідає цьому стандарту.

У системі кодування Nagra Syster кадр телесигналу поділяється на блоки по 32 рядки
й у кожнім блоці рядки переставляються у випадковому порядку. Крім того, застосовується
інверсія  спектра звуку частотою 12800 Гц,  що унеможливлює і  прослуховування.  Замість
карти застосовується так називаний ключ, хоча усередині він містить те ж, що і смарт-карта. 

У декодері рядки перетворяться в цифровий вид і надходять у цифровий буфер на  
32 рядки (max 1024 відліку на рядок, 8-ми розрядна оцифровка, необхідний обсяг всього
32*1024*8  =  32768  байт).  Витягаються  рядки  з  буфера  у  відповідності  c  кодовою
комбінацією так,  щоб відновити вихідний порядок у кадрі.  Кожний рядок, що приходить
знову,  заміщує  тільки  що  відправлений  на  вихід  рядок  –  таким  чином,  для  відновлення
зображення достатньо всього одного буфера.

Система Videoguard/NDS – система взламостійкого кодування, що використовується в
більшості каналів компанії Sky. Однієї з технологій захисту є те, що, картки, що призначені
для  перегляду  в  цьому  кодуванні  каналів  SkyDigital,  «прив'язуються»  до  визначеного
ресивера, і в інших ресиверах, у якому картка не була активована, вона працювати не буде.
Тому ніяких зламаних піратських карт Videoguard, а тим більше кодів не існує.

Зауважимо, що розкриття будь-якої системи – це лише справа часу і комерційного
інтересу. Існує два типи злому системи: хакерство і піратство. Якщо хакерство розкриває
системи кодування не в комерційних інтересах, а заради задоволення власної цікавості, то
піратство  характеризується  масовою  появою  підроблених  карток  для  несанкціонованого
перегляду  телевізійних  програм,  носить  комерційний  характер,  як  вид  злому  є  найбільш
небезпечним для операторів та вимагає від спеціалістів створення надійно захищених систем
від НСД.
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РОБОТА З РИЗИКАМИ ЯК МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ 
РІВНЯ БЕЗПЕКИ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація. Аналізується роль ризиків в підприємницькій діяльності та основні методи
роботи з  ними.  Розглядаються якісні  і  кількісні  методи роботи з ризиками,  наводиться
базова класифікація ризиків. Представлений алгоритм роботи підприємства з позиції ризик-
менеджменту. Розглянуто активні і пасивні дії по роботі з ризиками

Ризик  -  одна  з  найважливіших  складових  підприємницької  діяльності.  З  ризиками
стикається будь-яке підприємство, незалежно від виду господарської діяльності, масштабу,
кількості співробітників, форми власності та інших параметрів. 

Зміна  парадигми  ведення  підприємницької  діяльності,  "цифровізація"  основних
бізнес-процесів компаній, геометричне збільшення обсягів інформації, динаміка і малий час
прийняття рішень керівника підприємства – все це робить роботу з ризиками ще актуальніше.

Отже, згідно базового визначення, ризик – це потенційна небезпека заподіяння шкоди
підприємству  в  результаті  реалізації  певної  загрози  його  стабільної  діяльності  з
використанням вразливостей активу або групи активів даного підприємства.

Слід враховувати, що ризик ніколи не усувається повністю. Ухвалення залишкового
ризику  є  частиною  висновку  про  відповідність  рівня  безпеки  потребам  підприємства.
Керівництво підприємства має знати про всі ризики,  їх небезпечні  наслідки і  ймовірність
виникнення інцидентів. 

Робота  з  ризиками  базується  на  їх  оцінці  і  виборі  оптимальної  дії,  яка  дозволить
зменшити ризик. В цілому, під оцінкою ризику розуміється, як правило, міра ймовірності і
шкоди.  Згадана  міра  може  бути  виражена  як  якісно  -  3/4/5  ступенями,  так  і  кількісно  -
ймовірність в середньої очікуваної частоту появи події в заданому інтервалі часу (місяць /
рік), а збитки в грошовому еквіваленті.

Оцінювання ризиків може здійснюватися за допомогою:
 експертних  оцінок  (безпосередньо  або побічно  -  з  використанням автоматичних

програмних засобів);
 історичних  відомостей  про  ймовірність  реалізації  вразливості  і  збитку  від  її

реалізації (недоліками методу є потреба в досить великому обсязі історичних даних (а для
деяких загроз їх може просто не існувати) і неможливість точного оцінювання тренда в разі
мінливої обстановки, що ми спостерігаємо практично у всіх сферах ІБ);

 аналітичних  підходів,  наприклад,  з  побудовою  графів  зважених  переходів  для
визначення величини збитку від реалізації уразливості.

Для розуміння базових ризиків підприємства можна використовувати класифікацію,
представлену на рис. 1. Ця класифікація враховує різні підходи, які використовуються для
роботи з ризиками, при цьому охоплює внутрішній та зовнішній напрями. Розглянемо більш
детально  можливі  ризики  підприємства,  характерні  для  типу  господарської  діяльності

http://www.teleset.ru/oborud/mmdsac.htm
http://intercom.biz.ua/articles/id/15
http://cs.ua/rad/lib/tvant2/chapter9/9-1.htm
http://www.satpro.ru/
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компаній півдня України – крюїнгу.  Для компанії такого роду характерні ризики, до яких
потенційно відносяться:

 кардинальна зміна політичної ситуації (форс-мажорний);
 макроекономічні кризи (форс-мажорний);
 зміна  законодавства,  що  впливає  на  умови  господарської  діяльності

(законодавчий);
 протиправні дії кримінальних структур (ризики зовнішніх осіб);
 недобросовісна конкуренція (ризики зовнішніх осіб);
 промислово-економічне  шпигунство  і  несанкціонований  доступ  конкурентів  до

конфіденційної інформації, що становить комерційну таємницю (ризики зовнішніх осіб);
 порушення  режиму  збереження  конфіденційної  інформації  (службові,

комунікаційні, зовнішніх осіб);
 підрив  ділового  іміджу  та  репутації  в  бізнес-співтоваристві  (керівні,  службові,

комунікаційні, зовнішніх осіб)
 конфліктні ситуації з конкурентами, контролюючими правоохоронними органами

(керівні, зовнішніх осіб);
 упущення, як в тактичному, так і в стратегічному плануванні,  пов'язані, перш за

все,  з  вибором  мети,  невірною  оцінкою  можливостей  підприємства,  помилками  в
прогнозуванні змін зовнішнього середовища (керівні);

 кримінальні  дії  власного  персоналу:  від  елементарного  злодійства,  до  продажу
комерційної  інформації  конкурентам  і  інші  (службові,  керівні,  комунікаційні,  зовнішніх
осіб). 

Базова класифікація ризиків 
підприємства

Керівні 

Технологічні 

Службові

Ризики зовнішніх осіб

Комунікаційні

Законодавчі

Форс-мажорні

Технічні

Рисунок 1. Базова класифікація ризиків підприємства

Звичайно,  для  отримання  повної  картини необхідна  детальне опрацювання ризиків
підприємства із застосуванням різних методів та інструментів, в результаті чого формується
профіль ризиків компанії.

Сьогодні  існує  ряд  підходів  до  вимірювання  ризиків.  У  найпростішому  випадку
використовується  оцінка  2-х  факторів:  ймовірність  події  і  тяжкість  можливих  наслідків.
Зазвичай  вважається,  що  ризик  тим  більше,  чим  більша  ймовірність  події  і  тяжкість
наслідків. Загальна ідея може бути виражена формулою:

РИЗИК = Рподії × ЦІНА ВТРАТИ (1)
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Управління  ризиками  -  це  дієвий  спосіб  вибудовування  правильного  підходу  до
формування безперервності бізнес-процесів. Системне управління ризиками стає можливим
з моменту впровадження на підприємстві ризик-менеджменту. 

Ризик-менеджмент – це система управління ризиком, що передбачає повний процес
ідентифікації, контролю, усунення або зменшення наслідків небезпечних подій, які можуть
мати  негативний  вплив  на  стабільне  функціонування  підприємства.  Алгоритм  роботи
підприємства з позиції управління ризиками представлено на рис. 2.

Виявлення 
всіх ризиків

Вимірювання 
ризиків

Визначення 
найбільших 

загроз

Вибір методів 
і засобів 
роботи з 
ризиками

Управління 
ризиками

Рисунок 2. Алгоритм роботи підприємства з позиції управління ризиками

Варто відзначити, що заходи, які будуть спрямовані на парирування ризиків, можуть
включати в себе пасивні і активні дії. До пасивних дій відносяться:

 прийняття  ризику  (рішення  про  прийнятність  спостережуваного  рівня  даного
ризику без будь-яких контрзаходів);

 ухилення від ризику (рішення про трансформацію діяльності,  яка спричинить за
собою даний рівень ризику);

До активних дій слід віднести:
 обмеження або зниження конкретного ризику (складається з набору організаційних

і технічних заходів);
 передача ризику (страхування);
Впровадження ризик-менеджменту в бізнес-процеси підприємства, вибір оптимальних

заходів  та  ефективних  інструментів  роботи  з  ризиками,  формування  корпоративної
“культури інформаційної безпеки” – запорука стабільності роботи підприємства, збереження
та примноження його активів та ресурсів.   
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДВУХСИМВОЛЬНЫХ СООБЩЕНИЙ

Аннотация. Исследовать информационные параметры двухсимвольных сообщений;
проанализировать  и  сравнить  использование  методов  позиционного  и  таймерного
кодирования для передачи двухсимвольных сообщений.
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В  эпоху  увеличения  устройств  обработки,  хранения  и  передачи  информации  и
соответственно  увеличивающихся  объемов  информации  в  геометрической  прогрессии,
вопрос  передачи  больших  массивов  информации  как  никогда  важен.  Это  обуславливает
необходимость  увеличения пропускной способности и скорости передачи информации по
каналам  связи.  Для  увеличения  скорости  передачи  используются  различные  методы
цифровой обработки  информации  -  сжатие.  Получение  пропускной  способности,  которая
превышает скорость модуляции, возможно только в том случае, когда каждый элементарный

сигнал  длительностью  (найквистовый  элемент)  переносит  больше  одного  бита

информации. 
Для  решения  этой  проблемы  было  принято  решение  провести  исследование

применения таймерных сигнальных конструкций и сравнение с позиционным кодированием
на примере использования данных методов для передачи двухсимвольных сообщений. Это
позволит  выявить  эффективность  таймерного  кодирования  по сравнению  с  позиционным
кодированием и целесообразность его использования.

Для вычисления эффективности исследуемых методов кодирования было проведено
частотное исследование текстовых сообщения русского языка. 

Текст состоит из слов, слова из букв. Количество различных букв в каждом языке
ограничено,  и буквы могут быть просто перечислены. Важными характеристиками текста
являются повторяемость букв, пар букв (биграмм) и вообще m-ок (m-грамм), сочетаемость
букв  друг  с  другом,  чередование  гласных  и  согласных  и  некоторые  другие.  Эти
характеристики являются достаточно устойчивыми. Общее количество пар с учетом пробела
составляет 1024 двухбуквенных сообщений.

Дальнейшее  исследование  требует  вычисления  энтропии.  Энтропиия  -  мера
хаотичности  информации,  неопределённость  появления  какого-либо  символа  первичного
алфавита. При отсутствии информационных потерь численно равна количеству информации
на  символ  передаваемого  сообщения.  Для  русского  языка  с  учетом  пробела,
неравновероятности  появления  символов  и  с  учетом  двухбуквенных  сообщений  
H = 3,52 бит/символ. 

Проведено сравнение методов таймерного и позиционного кодирования. 
Таймерное  кодирование  хранит  заложенную  информацию  в  длине  нескольких

отдельных  временных  отрезков  сигнала   и  их  взаимном  положении,  в  отличие  от

позиционного,  при  котором  информация  о  передаваемом  символе  определяется  видом
сигнала на найквистовом интервале, При этом, длительность каждого из отрезков сигнала не

менее  найквистового  интервала:  .  Проведено  сравнение  информационных

параметров  двухсимвольных  сообщений  при  позиционном  и  таймерном  кодировании.
Определены информационная емкость найквистового элемента и влияние числа избыточных
элементов (  r =  n -  m ) на энтропию сообщения при позиционном блоковом кодировании.
Предложены таймерные сигнальные конструкции как механизм кодового уплотнения, при
котором обеспечивается  передача в одном кодовом слове информация о состоянии более
двух источников.
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ПОБУДОВА ЄДИНОЇ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ
ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РОБОТИ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОЇ СЛУЖБИ

Анотація. В роботі проведено аналіз управління взаємодією роботи диспетчерської
служби,  служби  технічної  підтримки  і  інженерно-технічної  служби,  і  розроблені
рекомендації по підвищенню ефективності роботи.

Фахівці, так чи інакше пов'язані з завданнями організаційного розвитку, сьогодні
все  частіше  акцентують  увагу  на  необхідності  розробки  практикооріентованих
технологій, які можна застосувати до сучасних умов управління, причому пов'язаних не з
окремими  теоретичними  міркуваннями  з  цього  приводу,  а  з  економічно  вимірними  і
виправданими  методами  вирішення  завдань,  що  сприяють  цілеспрямованому  розвитку
компаній.  Одна  з  принципово  нових  можливостей  своєчасного  вирішення  завдань
найбільш ефективного розвитку компаній бачиться в створенні комплексних технологій
аналізу та прогнозування тенденцій їх розвитку [1].

Метою роботи є побудова єдиної комплексної системи яка може значно підвищити
якість обслуговування для урегулювання конкурентної спроможності провайдера на ринку
послуг, а також для управління Центром Керування та Моніторингу мережі (ЦКМ) і роботи
інженерно-технічної служби.

При оцінюванні ефективності роботи  диспетчерської  служби  та  служби  технічної
підтримки, виявляють ряд суттєвих недоліків, а саме:

1. Робота операторів технічної підтримки, диспетчерів з різними базами даних, які не
об'єднані в одну;

2. Відсутність гнучкої системи моніторингу мережі, яка б вчасно і максимально повно
описувала зріз стану мережі у вибраному діапазоні часу; 

3. Відсутність модулів для моніторингу багатьох параметрів які забезпечують безпеку
мережі і її стабільність;

4. Відсутність  засобів  оповіщення  про  зміну  критичних  або  важливих  параметрів
конфігурації або стану;

5. Відсутність систем для керування обладнанням мережі,  яке складається з різних
фірм виробників і моделей;

6. Відсутність  програмного  забезпечення,  яке  б  могло  швидко  приводити  як  умога
більше параметрів обладнання до бажаного виду і відповідно до прийнятого еталону безпеки за
найменше рухів, не відрізняючи моделей і фірм виробників, за допомогою єдиного інтерфейсу;

7. Відсутність механізмів, які б могли автоматично і постійно слідкувати за станом
будь-якої  кількості  параметрів  обладнання,  по  заданим  профілям  і  при  необхідності
коректувати їх до бажаного виду;

8. Неможливість  проводити  повну  первинну  конфігурацію  за  допомогою  єдиного
інтерфейсу і зрозумілих графічних елементів в ньому для всіх моделей керуємого обладнання.

При оцінюванні ефективності роботи інженерно-технічної служби також виявляють
недоліки:

1. Відсутність єдиного механізму ведення і обробки технічних заявок на поточне і
аварійне обслуговування мережі та обробки технічних заявок на обслуговування абонентів
по їх зверненням у службу технічної підтримки;

2. Відсутність  гнучкого  механізму  для  аналізу  технічного  стану  мережі  і
модернізації її елементів;

3. Відсутність  рішень  для  складського  обліку  яке  б  відповідало  всім вимогам до
специфіки підприємства, руху номенклатури, методів аналізу і відображення.

http://statistica.ru/local-portals/data-mining/analiz-tekstov/#index
http://statistica.ru/
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4. Відсутність  механізму  для  аналізу  якості  обслуговування  абонентів  мережі,  а
саме: виконання різноманітних звернень, якості виконання заявок;

5. Відсутність  механізму  для  аналізу  проблемних  місць  мережі  і  необхідності
скорішого їх усунення;

Аналізуючи всі недоліки рекомендується виконати наступне:
1. Створення платформу для об'єднання всіх баз даних;
2. Написання  програмного  забезпечення,  яке  забезпечує  гнучкий  моніторинг

обладнання, швидкого виявлення та аналіз проблемних ділянок мережі;
3. Розробка модуля єдиного інтерфейсу для конфігурування обладнання;
4. Розробка  механізму  ведення  і  обробка  технічних  заявок  на  потокове  і  аварійне

обслуговування  мережі  та  обробка  технічних  заявок  на  обслуговування  абонентів  по  їх
зверненню у службу технічної підтримки та аналізу технічного стану мережі і модернізації її
елементів;

5. Розробка механізму для аналізу якості обслуговування абонентів мережі, а саме:
виконання різноманітних звернень та контроль якості виконання заявок;

6. Розробка  модуля  для  складського  обліку  яке  б  відповідало  всім  вимогам  до
специфіки підприємства, руху номенклатури, методів аналізу і відображення.

При  виконанні  всього  перерахованого  вище  зменшується  час  реагування  на
несправності в мережі і прийняття рішень про їх усунень. Також зменшується час на обробку
звернень від абонентів.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 
НА ФИЗИЧЕСКОМ УРОВНЕ В БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЯХ

Аннотация.  В  работе  рассматриваются  современные  технологии  защиты
информации  на  физическом  уровне  в  беспроводных  сетях.  Проведен  анализ  текущих
исследований, связанных с безопасностью беспроводных сетей и интернета вещей. 

Безопасность  беспроводных  сетей  связи  начала  развиваться  позже,  чем  были
придуманы протоколы передачи, в результате был разработан широкий спектр различных
технологий защиты информации и протоколов, работающих на разных уровнях модели OSI
для  безопасного  соединения  устройств.  Ранее  исследования  безопасности  касались
классических телекоммуникационных систем, в которых устройства должны быть надежно
подключенными к определенной сети или серверу. Для таких систем существует множество
известных и проверенных технологий, включая широкий спектр различных шифров и систем
управления ключами. Однако для физического уровня таких технологий мало. 

C развитием интернета вещей IoT, требования и граничные условия для обеспечения
безопасной связи кардинально меняются. Поэтому актуальным является создание решений
для защиты информации на физическом уровне. Проведем обзор литературы, связанный с
данной тематикой.

Интернет  вещей  будет  состоять  из  огромного  количества  различных  устройств,  у
которых  могут  отсутствовать  органы  управления  (клавиатура,  дисплей).  Поэтому  ручное
распределение  криптографических  ключей,  например,  путем  ввода  пароля,  во  многих
случаях  будет  невозможным.  Более  того,  из-за  ограниченных  вычислительных  ресурсов,
использование  сложных  симметричных  и  ассиметричных  криптографических  схем  также
может оказаться не доступным [1].

http://www.logistics.ru/9/4/3/i20_34232p0


Секція 4. Кібербезпека

Учитывая эти проблемы, необходимо обратить внимание на защиту информации на
физическом уровне. В общем, можно выделить несколько основных аспектов безопасности
физического уровня. 

Рисунок 1. Общая архитектура системы генерации ключей на основе каналов

1. Генерация  ключей  на  основе  каналов  CBKG(Channel-based key generation),
когда  беспроводной  канал  между  двумя  узлами  считается  совместным  источником
случайности,  из которого эти узлы могут генерировать симметричные криптографические
ключи. Эти ключи затем могут использоваться с симметричными шифрами, например AES,
для  обеспечения  зашифрованной  связи  между  узлами.  Общая  архитектура  системы
генерации ключей на основе каналов представлена на рис 1. 

Прежде  чем  использовать  любую  схему  генерации  ключей,  она  должна  быть
сопоставлена  с  возможными  альтернативными  решениями.  Поэтому  сравним  CBKG с
основными схемами генерации и распределения ключей – ручным распределением ключей
при  помощи  паролей,  а  также  протоколом  Диффи-Хеллмана  на  эллиптических
кривых(ECDH),  который  является  одним  из  наиболее  распространенных  ключевых
алгоритмов. 

Таблица 1 – Общее сравнение трех основных схем генерации ключей
Критерий CBKG Пароли ECDH

Вычислительная сложность Умеренная Низкая Высокая
Требования 

к пропускной способности
Умеренные Нет Умеренные

Расходы на внедрение Умеренные Низкие Высокие
Простота использования Высокая Низкая Высокая

Пост-квантовая готовность Да Да Нет

CBKG имеет умеренные требования к вычислительной и пропускной способности, по 
сравнению с ECDH, что обеспечивает простоту использования и пост-квантовую готовность 
при меньших затратах.

2. Кодирование  секретности  (secrecy coding),  когда  отправитель  кодирует
сообщение, используя специальный код секретности таким образом, чтобы получатель мог
успешно декодировать  сообщение,  а  у  злоумышленника  этой возможности  не  было.  При
этом классические шифры и ключи не используются. Кодирование может выполняться как с
обратной связью от получателя, так и без обратной связи.

Использование  кодирования  секретности  позволит  создавать  эффективные  и
недорогие  системы,  однако  разработка  стойких  кодов  требует  дополнительной
исследовательской  работы.  Поэтому  генерация  ключей  на  основе  канала  является  более
перспективным подходом к обеспечению безопасности на физическом уровне.  

В работе [2] рассматривается безопасное управление ключами на физическом уровне
для  беспроводных  сетей.  Данный  метод  обеспечивает  надежную  секретность  путем
использования  кодов  проверки  четности  с  низкой  плотностью  LDPC (low density parity
check).  Предлагаемый  подход  гарантирует,  что  у  легитимных  пользователей  вероятность
несоответствия  ключей будет  крайне  мала,  в  то  время как у пассивного  подслушивателя
возможны существенные ошибки.

В  последние  годы  технология  OFDM (orthogonal frequency-division multiplexing)
широко используется в проводных и беспроводных сетях. В работе [3] предлагается схема

Измерение Предварительная 
обработка Квантование

Согласование 
информации

Проверка 
ключа

Усиление 
секретности

Оценка энтропии
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шифрования  беспроводных  сетей,  использующих  OFDM,  на  физическом  уровне.  Данная
схема  запутывает  поднесущие  путем случайного  резервирования  нескольких  поднесущих
для  фиктивных  данных  и  для  тренировочного  символа.  Запутывание  поднесущих  делает
передачу более случайной и защищенной. Использование данной технологии уместно для
устройств с ограниченными ресурсами, например, IoT.

Вывод. В работе были исследованы перспективные технологии защиты информации
на  физическом  уровне  в  беспроводных  сетях.  Проанализировав  текущие  исследования,
можно  сделать  вывод,  что  на  данный  момент  разрабатываются  методы  защиты,
направленные  на  генерацию  и  управление  криптографическими  ключами  на  физическом
уровне. Эти технологии будут применимы в первую очередь для интернета вещей. Генерация
ключей  на  основе  канала  является  более  перспективным  подходом  к  обеспечению
безопасности на физическом уровне по сравнению с другими описанными методами.
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ПІДВИЩЕННЯ ЗАХИЩЕНОСТІ МЕРЕЖІ ПІДПРИЄМСТВА ШЛЯХОМ
ВПРОВАДЖЕННЯ SIEM-СИСТЕМИ

Анотація.  У  роботі  розглядається  новий  тренд  в  індустрії  комп'ютерної  та
інформаційної  безпеки,   званий  SIEM -  системами.  Описується  еволюція,  переваги  та
недоліки  цих  систем,  а  також  реалізація  системи  з  використанням  інструментів  із
відкритим вихідним кодом на мережі підприємства.

Галузь інформаційних технологій швидко розвивається і ускладнюється. Разом з нею
зростають  кіберзагрози.  Актуальним  навіть  для  невеликих  підприємств  постає  питання
постійного моніторингу та аналізу подій в мережі підприємства. SIEM (Security information
and event management) - система управління інформацією і подіями, автоматизації процесів
виявлення  і  реагування  на  інциденти  інформаційної  безпеки.  SIEM,  як  і  багато  інших
продуктів  інформаційної  безпеки,  з'явилися  у  результаті  об'єднання  систем  SIM (Security
information  management  -  управління  інформаційною  безпекою)  і  SEM  (Security  event
management - управління подіями безпеки).

Варто відзначити, що з року в рік SIEM-системи роблять значні кроки вперед, стаючи
необхідним  ІТ-інструментом  сучасних  підприємств.  Пов'язано  це  насамперед  з  двома
векторами, за якими йде розвиток ІТ-технологій в цілому - централізацією і віртуалізацією.
SIEM-системи  централізують  збереження  інформації  про  події,  що  відбуваються  в  
ІТ-інфраструктурі,  а  також  велика  кількість  виробників  пропонують  версії,  доступні  для
розгортання у віртуальному середовищі.

За даними видання Gartner [1], за грудень 2017 року, тільки протягом 2016 року ринок
SIEM  виріс  з  $  2.001  млрд.  до  $  2.167  млрд.,  досягаючи  зростання  в  розмірі  10%.
Дослідницька компанія пророкує зростання витрат на SIEM до рівня близько $ 2,6 млрд - у
2018 році, $ 3,4 млрд - у 2021 році. 

Мета даної роботи - показати способи підвищення захищеності мережі підприємства і
зниження фінансових витрат, за допомогою SIEM системи.
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В роботі був проведений аналіз сучасних SIEM рішень, які було б доцільно використову-
вати в малому та середньому бізнесі, обґрунтований вибір такого рішення. Систему встановлено
та налаштовано на підприємстві.  Визначені  вимоги до SIEM системи виходячи з  показника
кількості подій, які надходять до системи. Вибір системи включає багато параметрів, основні з
них зведені в табл. 1. Після таблиці наведені переваги та недоліки систем. 

Таблиця 1 – Порівняння найбільш популярних представників ринку SIEM

№ Назва Платформа СКБД
Можливість збору
даних про трафік

мережі

Наявність
встановлених

звітів

1
Micro Focus

(HP)
ArcSight

Red Hat Enterprise
Linux\CentOS\SuSE

Enterprise Linux
CORR-Engine Netflow/J-flow/IPFIX

Більше 80

2
IBM QRadar

SIEM
Red Hat Enterprise

Linux
PostgreSQL,

Ariel DB
SPAN, Netflow,

sFlow, jFlow та інші

Більше 110, а
також Content

Extention Pack з
IBM X-Force App

Exchange

3 Splunk
Linux з ядром 2.6+,

Windows Server 2008
R2 і вище

Своя система
зберігання

даних

NetFlow, jFlow,
sFlow, IPFIX, HTTP,

MySQL, IMAP,
POP3, XMPP,

додаток Splunk App
For Steam

462

4
Alienvault

OSSIM
Debian GNU/Linux MySQL IDS/IPS Suricata

3 високорівневі
шаблони звітності

5

McAfee
Enterprise
Security
Manager

Customized Mcafee
linux

SQLite
Nitro IPS / IDS,

NetFlow, sFlow та
інші

Більше 100

6
RSA

NetWitness
CentOS 7 Своя NoSQL

SPAN, Netflow,
sFlow, jFlow та інші,

а також повне
захоплення

мережевих пакетів

Більше 80

7 SIEMonster CoreOS ELK Stack
IDS/IPS Suricata,
NetFlow та інші

Більше 100

SIEM-система HP ArcSight [2] має модулі моніторингу подій, поведінкового аналізу із
системою правил обробки подій безпеки. Через закритий вихідний код виникають труднощі
з додаванням нового функціоналу. В системі реалізовано централізоване зберігання даних.
Для географічно розподілених організацій необхідно передавати всі події в центральну базу
даних, де і виконується вся обробка. У ArcSight ESM ядро системи ліцензується за обсягом
логів у день. Крім ядра необхідно ліцензувати набір різних параметрів і опцій, наприклад
кількість користувачів,  кількість джерел подій (рахується окремо за типами джерел) і  так
далі. З чого випливає, що ArcSight орієнтується на великі корпорації.

Конкурентом  ArcSight є  IBM SIEM Qradar [3].  Даний засіб є єдиним уніфікованим
рішенням  для  управління  інформацією  і  подіями  безпеки,  в  тому  числі  управління
системними  журналами,  виявлення  аномалій,  управління  конфігураціями  і  усунення
вразливостей.  Qradar  використовує  переваги  єдиної  архітектури  для  аналізу  системних
журналів, потоків даних, вразливостей, даних користувачів і інформаційних ресурсів. Разом
з  тим  даний  підхід  призводить  до  технічно  складного  процесу  збільшення  ресурсів,  що
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використовуються системою. Вартість придбання складається з багатьох чинників комплекту
поставки  і  конфігурації  самої  системи.  Ціна  ліцензії  залежить  також від можливостей по
обробці подій в секунду. Висока ціна не дозволяє застосовувати рішення на малих і середніх
підприємствах.

OSSIM (Open Source Security Information Management) [4] - це SIEM-система на основі
відкритого вихідного коду від компанії AlientVault. OSSIM реалізує функції збору, аналізу та
кореляція  подій,  а  також виявлення вторгнень.  Вона включає хостову систему виявлення
вторгнень  (HIDS),  мережеву  систему  виявлення  вторгнень  (NIDS),  систему  виявлення
вторгнень для бездротових мереж (WIDS), компоненти моніторингу вузлів мережі, аналізу
мережевих  аномалій,  сканер  вразливостей,  систему  обміну  інформацією про  загрози  між
користувачами. Основним недоліком перерахованих  рішень є обмежена функціональність
агрегації одержуваних повідомлень.

Складність  і  вартість  SIEM,  а  також  нові  технології,  спричинили  альтернативний
підхід до збору та аналізу даних подій для виявлення атак. В основі будь-якої SIEM-системи
лежать дані журналів. Проблема полягає в тому, що сучасні SIEM системи у недостатній мірі
адаптовані до сучасної обробки великих обсягів інформації та подій безпеки, необхідних для
оцінки  поточного  стану,  управління  інцидентами  і  прийняття  контрзаходів.  Комбінація
Elasticsearch,  Logstash, Filebeat та Kibana (також відома, як стек ELK або Elastic Stack) на
сьогодні є будівельним блоком для сучасних SIEM систем. SIEMonster є молодим гравцем на
ринку SIEM систем, який використовує ELK Stack для збору (Filebeat і Logstash), обробки,
зберігання  та  візуалізації  зібраних  даних  безпеки.  SIEMonster  базується  на  технології  з
відкритим  вихідним  кодом  та  доступне  як  безкоштовне  та  і  платне  рішення  (MSSP).
Основними компонентами системи є добре відомі технології з відкритим вихідним кодом.
SearchGuard використовується для шифрування та автентифікації, ElastAlert для сповіщень.
OSSEC Wazuh використовується в якості HIDS [5]. 

За  основу  реалізації  запропонованого  підходу  захисту  інформації  був  вибраний
продукт  SIEMonster  на  основі  Elastic  Stack,  що  являє  собою  повноцінну  безкоштовну
відкриту SIEM-систему. SIEMonster забезпечує усю функціональність, яка вимагається для
детектування  та  профілювання  атак,  і  забезпечує  всебічну  інтелектуальну  платформу
управління безпекою з набором відповідних інструментальних засобів.

Результатом впровадження SIEM системи,  стало зниження витрат часу на обробку
подій безпеки. У результаті цього працівники відділу ІТ отримали можливість виконувати
більше  завдань,  без  залучення  нових  кадрів.  Варто  відзначити,  що  впровадження  SIEM
системи,  це досить тривалий процес,  який вимагає великих початкових затрат як часових
витрат, так і фінансових, якщо розглядати комерційні рішення, але отриманий позитивний
ефект, повністю виправдав ці витрати.

Позитивним ефектом впровадження SIEM системи,  став проведений аудит наявних
систем,  який  дозволив  виявити  проблемні  системи,  які  мають  некоректні  налаштування.
Переналаштування цих систем дозволило використовувати їх з більшою ефективністю. Так
само були надані рекомендації щодо модернізації цих систем.

Впровадивши  SIEM-систему,  можна  домогтися  майже  абсолютної  автоматизації
процесу  виявлення  загроз.  При  коректному  впровадженні  такої  системи  підрозділ
Інформаційної безпеки переходить на абсолютно новий рівень надання сервісу.       
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РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІНЖЕНEРНО-TEХНІЧНИХ ЗАХОДІB 
ДЛЯ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Анотація.  Для  будівлі,  деякої  організації,  потребується  розробка  комплексної
системи захисту інформації (КСЗІ). Розглядається питання розробки КСЗІ.

Під час розгляду питання розробки КСЗІ, підіймається проблема інженерно-технічних
заходів  (ІТЗ).  ІТЗ –  це сукупність  деяких  технічних  засобів  та  використання  їх  для
захищеності інформації [1]. Вибір ІТЗ залежить від рівня захисту інформації, який потрібно
забезпечити. У рамках проведення ІТЗ, можуть бути встановлені системи,  які представлені
на рис. 1 [1]:

Інженерно-технічні 
заходи

Система 
охоронної 

сигналізації

Система охорони 
периметра

Система пожежної 
сигналізації

Система 
відеоспостере

ження

Система збору та 
обробки інформації

Система 
автоматичного 
пожежогасіння

Система контролю 
управління 
доступом

Рисунок 1. Встановлені системи у рамках інженерно-технічних заходів

У  роботі  виконано  розробка  та  впровадження  ІТЗ для  будівлі  охоронної  фірми
«Центр», що знаходиться у м. Харкові. Відповідно до плану будівлі охоронної фірми (рис. 2)  на
кожному з двох поверхів  встановлені  системи захисту охоронної та пожежної сигналізації,
відеоспостереження, інших та всіх необхідних підсистем, які представлені на рис. 2. Синім
кольором на рис. 2 показана схема прокладання кабелю. 

У табл. 1  приведені  компоненти, які застосовувались для впровадження інженерно-
технічних заходів.

а) перший поверх

about:blank
about:blank
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б) другий поверх

Рисунок 2. Розташування компонентів системи охоронної сигналізації на обох поверхах

Умовні позначення: 
 

Акустичні датчики Crow SWAN PGB

 

 
Дротова компактна звукова сирена 
Страж М-205

 
Магнітоконтактні датчики Altronics 
MC-22M

 

 

Відеокамера Hikvision DS-2CD2020-I

C

Таблиця 1 – Перелік основних компонентів 
Назва Кількість

Відеокамера зовнішня Hikvision DS-2CD2020-I 1

Відеокамера внутрішня Hikvision DS-2CD2020-I 8

IP-відеосервер GeoVision GV-VS04 2

Акустичні датчики Crow SWAN PGB 38

Магнітоконтактні датчики Altronics MC-22M 1

Кабель U/FTP, кат 5е 7774,4 м

Охоронна централь Ajax GC-101 1

Дротова компактна звукова сирена Страж М-205 2

Джерело безперебійного живлення APC Back-UPS Pro 900VA (BR900GI) 1
В  ході  виконання  роботи  були  проведені  розрахунки  кількості  робочих  місць. У

відповідності зі СНИП 2.09.04-87 (пункт 3.2) [2], передбачається встановити по одному блоку
розеток на кожні чотири метри квадратних робочої площі. Згідно з площею кожної кімнати було
підраховано, що для першого поверху потрібно 54 інформаційні розетки, для другого поверху 59
інформаційних розеток [3, 4].
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–   акустичні датчики Crow SWAN PGB;



Секція 4. Кібербезпека

4. Семенов А.Б. Проектирование и расчет структурированных кабельных систем и их
компонентов. – М.: Компания АйТи, «ДМК Пресс»,  2003. – 416 с.

Кільдішев В.Й., Гаджиєв М.М., Вітрук В.І., Мустафаєв Е.Е.
ОНАЗ ім. О.С. Попова 

ЩОДО ЗАХИСТУ ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 
В АСПЕКТІ СУЧАСНИХ ЗАГРОЗ ТА РИЗИКІВ

Анотація.  Розглядається  статистика  інцидентів  на  об’єктах  критичної
інфраструктури (ОКІ). Наводиться базова класифікація об’єктів критичної інфраструктури.
Аналізуються   основні  загрози та ризики,  виділяються  основні  категорії,  на  які має бути
налаштований захист критичної інфраструктури. З позиції стандарту ДСТУ ISO/IEC 27032
розглядаються основні методи захисту та настанови щодо кібербезпеки ОКІ. 

Життєдіяльність  будь-якої  держави  безпосередньо  залежить  від  стабільності  та
безперервності  роботи  об'єктів  критичної  інфраструктури  (ОКІ).  Надійне  функціонування
транспорту, енергетичних і водоочисних систем,  хімічної  промисловості,  телекомунікацій,
оборонного комплексу - все це впливає на життя населення та суспільства в цілому. Тому
важливо розуміти потенційні загрози та мати стратегію протидії новим загрозам. 

Як відзначається в [1], статистика інцидентів на об’єктах критичної інфраструктури
виділяє  вибух газопроводу в СРСР, проблеми з нафтопроводом в США (1999),  очисними
спорудами  в  Австралії  (2001),  порушення  роботи  нафтодобувної  компанії  PDVSA  з
Венесуели (2002), на АЕС Davis Besse в США (2003) і багато інших. Потім - комп'ютерний
вірус Stuxnet, за допомогою якого були вражені комп'ютери АСУ одного з ядерних проектів
Ірану (2010). Наслідки атак на критично важливі об'єкти також можуть бути різнорівневими -
людські жертви, шкода здоров'ю, нанесення шкоди навколишньому середовищу, виведення з
ладу обладнання, економічний і репутаційний збитки. Кіберзагрози, спрямовані на об’єкти
критичної  інфраструктури,  торкнулися  і  України.  Так,  в  наприкінці  2015  року  Україна
зазнала масштабної кібератаки на свою національну електромережу, в результаті чого понад
600000 жителів залишилися без електрики [2].

Слід зазначити, що при всій близькості визначень терміну “критична інфраструктура”
в законодавстві провідних країн та міжнародних організацій, існують і певні відмінності, які,
очевидно, відображають національну або організаційну (у випадках ЄС і НАТО) специфіку
сфери застосування терміну, особливості їх нормативно-правових систем [3]. 

Якщо говорити про галузі, найбільш часто відносяться до критичної інфраструктури і
пов'язаних не тільки з фізичною, а й з кібербезпекою, то на підставі усередненого світового
досвіду можна скласти перелік, який в певній мірі співпадає у більшості держав:

 електроенергетика (атомна енергетика часто виділяється окремо);
 управління природними ресурсами (зокрема, нафтогазовий сектор);
 управління водними ресурсами; 
 транспорт;
 хімічний сектор;
 харчова промисловість;
 охорона здоров'я і медицина;
 телекомунікації;
 оборонно-промислова база;
 служби екстреної допомоги населенню, реагування на надзвичайні ситуації;
 фінансова і банківська системи;
 органи державної влади.
Як  відзначається  в  [3],  критична  інфраструктура України  (ОКІ)  –  це  системи  та

ресурси,  фізичні  чи  віртуальні,  що  забезпечують  функції  та  послуги,  порушення  яких
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призведе  до  найсерйозніших  негативних  наслідків  для  життєдіяльності  суспільства,
соціально-економічного розвитку країни та забезпечення національної безпеки.

Пріоритети  в  концепції  безпеки  для  ОКІ  визначені  виходячи  з  рівня  значущості
захисту в аспекті національної безпеки держави та будуються на декількох принципах. До
них  відносяться  принципи  координованості,  єдності,  методологічних  засад,  державно-
приватного партнерства, забезпечення конфіденційності та міжнародного співробітництва. 

До спектру основних загроз критичної інфраструктури відносяться протиправні дії,
природні  небезпеки  і  техногенні  надзвичайні  ситуації.  Доцільним  є  виділення  категорій
загроз, на які має бути налаштований захист ОКІ: 

 аварії та технічні збої, зокрема, авіаційні катастрофи, ядерні аварії, пожежі, аварії у
системах  енергозабезпечення,  викиди  небезпечних  речовин,  відмови  систем,  аварії  та
надзвичайні події обумовлені недбалістю, організаційними помилками тощо; 

 небезпечні природні явища, зокрема, надзвичайні погодні умови, лісові, степові та
торф’яні пожежі, сейсмічні явища, епідемії та пандемії, космічні явища, урагани, торнадо,
землетруси, цунамі, повені і т. ін.; 

 зловмисні дії,  зокрема, зловмисні дії груп або окремих осіб, таких як терористи,
злочинці і диверсанти, а також військові дії в умовах війни. 

Особливо  небезпечними  є  комбіновані  загрози  та  загрози,  реалізація  яких  може
призвести до катастрофічних і різноманітних каскадних ефектів внаслідок взаємозалежності
елементів критичної інфраструктури. 

Технічні  настанови  стосуються  контролю  над  цими  ризиками  та  включають
підготовку до атаки, виявлення та моніторинг атак, а також реагування на атаки.

З  огляду  на  той  факт,  що  більшість  ОКІ  не  є  ізольованими,  а  підключені  до
глобальної мережі  Internet, на кожен з підключених об'єктів потенційно направлені загрози
кіберпростору.  Основні  методи захисту  та  настанови  щодо  кібербезпеки  ОКІ  наведено  в
стандарті ДСТУ ISO/IEC 27032 [4]. Стандарт містить технічні рекомендації для подолання
ризиків кіберпростору, а саме:

 атаки соціальної інженерії;
 злам (хакінг);
 поширення шкідливого програмного забезпечення;
 шпигунські програми;
 інші потенційно небажані програми.
Відзначається, що загрози в кіберпростору розглядають у поєднанні з відповідними

активами кіберпростору.  При цьому загрози кіберпростору пропонується розділити на дві
категорії:

 загрози для персональних активів (стосується переважно питань ідентифікації, які
виникають у зв’язку з витоком або крадіжкою персональних відомостей);

 загрози для активів організацій (результат роботи зловмисників з мотивами більше,
ніж звичайне хуліганство).

При  цьому,  як  відзначено  в  ДСТУ  ISO/IEC  27032,  до  активів  кіберпростору
відносяться  інформація,  програмні  засоби,  фізичні  активи,  послуги,  персонал  з  його
кваліфікацією, навичками та досвідом, нематеріальні активи (імідж, репутація тощо).

Як тільки ризики кібербезпеки  ідентифіковані  та  складені  відповідні  рекомендації,
можуть  бути  вибрані  та  реалізовані  засоби  управління  кібербезпекою.  Повний  перелік
засобів управління кібербезпекою з позиції ДСТУ ISO/IEC 27032 представлено на рис. 1.

На сьогодні захист об’єктів критичної інфраструктури – важлива та стратегічна задача
кожної  держави.  При цьому надійне  надання  стратегічних  послуг  в  умовах  нових загроз
лежить в зоні відповідальності як державних органів, так і приватних компаній.
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Рисунок 1. Основні засоби управління кібербезпекою з позиції ISO/IEC 27032

Розуміння  загроз  і  ризиків,  які  спрямовані  на  об'єкти  критичної  інфраструктури,
використання  концепцій  та  рекомендацій,  що  представлено  в  державних та  міжнародних
стандартах  -  це  основа  для  побудови  СЗІ  об'єктів  критичної  інфраструктури  та  вибору
оптимальних захисних методів і засобів.
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ 
ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ

Анотація. Ознайомлення з електронними платіжними системами, та аналіз методів
забезпечення електронних платіжних систем. 

Слід  зазначити,  що  в  Україні  як  і  в  усьому  світі  спостерігається  тенденція  до
зменшення  обсягів  готівкового  обігу  (табл.  1).  Це  пов’язано  з  тим,  що  організація  та
регулювання  готівкового  грошового обігу  стають  дедалі  складнішими та  дорожчими,  що
призводить до зростання витрат центрального та комерційних банків країни.
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Таблиця 1 – Безготівкові платежі в Україні у кількісному і грошовому вимірі 

На сьогоднішній день, майже кожний українець має власний електронний рахунок.
Також поширюється тенденція здійснення електронних транзакцій. 

Зручність  інтернет  розрахунків,  підштовхнула  до надання  можливості  здійснювати
більшість  покупок  в  інтернеті,  тому  поширення  в  Україні  інтернет-магазинів  стало
актуальним.  Таким  чином  вони  стали  в  деяких  сегментах  серйозними  конкурентами
традиційних роздрібних торгових точок,  що і  призвело до необхідності  організації  нових
способів розрахунків з клієнтами.

Саме завдяки цьому з кожним роком зростає частка ринку електронних платіжних
систем  через  які  ці  транзакції  і  здійснюються.  Розглянуті  з  них такі:  PayPal,  WebMoney,
QIWI, Яндекс.Деньги.

Заздалегідь  неможливо  назвати  точну  кількість  щоденних  грошових  переказів,  і
більшість  з  них  здійснюється  автоматично.  З  розвитком  електронних  платежів  почався
розвиток електронних шахраїв,  які  завжди готові  викрасти особисті  дані  користувача або
отримати доступ до електронних гаманців. Тому, обираючи електронну систему, насамперед
потрібно розглядати її з боку інформаційної безпеки.

В даній магістерській роботі розглядалися протоколи безпеки такі як: RSA, DES, DSA,
DSA ЕЦП.

Висновок.  У магістерській  роботі  проведено аналіз  платіжних систем з точки зору
інформаційної безпеки.

Результати роботи такі: 
1 Сучасні  платіжні  системи  використовують  алгоритм  RSA  з потоковим

шифруванням  і протокол передачі HTTPS або алгоритм DES і протокол SSL для передачі
зашифрованих даних. 

2 Після  результатів,  проведеного  дослідження,  було  визнано  Web Money
найбезпечнішою ЕПС. Якщо користувач  буде використовувати  усі  наданні  йому послуги
забезпечення безпеки, він може залишитися фактично невразливим для шахраїв. 

3 Було  визначено,  що  алгоритм  RSA  у  платіжній  системі  Web Money
використовується не тільки, як алгоритм шифрування, а й в якості цифрового підпису, для
підпису електронних чеків під час виконання транзакцій у системі. 

4 Після порівняння алгоритму RSA з алгоритмом DSA у швидкості генерації підпису
та її перевірки було зафіксовано, що в середньому алгоритм DSA реалізує підпис документа
на  35-55%  швидше,  ніж  алгоритм  RSA.  Та  перевіряє  підпис  на   25-30%  швидше,  ніж
алгоритм RSA.

Результати  досліджень  дозволяють  рекомендувати  використання  DSA ЕЦП  у
електронних  платіжних  системах  для  підпису  електронних  чеків  під  час  виконання
транзакцій для підвищення швидкості роботи системи.
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СРАВНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ 
ПОЗИЦИОННЫХ И ТАБЕЛЬНЫХ КОДОВ

Аннотация.  Провести  анализ  позиционного  и  табличного  кодирования  с  целью
определения оптимального способа кодирования, а также выяснить плюсы и минусы обеих
способов. 

Сегодня в каждой отрасли повседневной жизни используются современные способы
хранения, передачи, обработки информации, иными словами – системы передачи данных.

В связи с технологической сложностью новых способов передачи  информации мы
сталкиваемся  с  двумя  основными проблемами  –  проблемой  эффективности  и  проблемой
достоверности.  Проблема  эффективности  передачи  информации  состоит  в  определении
возможных  путей,  обеспечивающих  передачу  наибольшего  количества  информации
наиболее  экономным  способом.  Проблема  же  достоверности  информации  состоит  в
определении  путей,  обеспечивающих  при  наличии  помех  максимальное  соответствие
принятых сообщений переданным.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
1. Провести анализ развития техники связи, определить основные отрасли, вывести

свойства информации при передаче и приёме;
2. Провести  анализ  реальных  нестационарных  каналов,  влияние  коэффициента

группирования  ошибок  на  выбор  метода  защиты  от  ошибок,  сформировать  особенности
отличия табельного и позиционного кодирования;

3. Изучить методы увеличения пропускной способности канала при использовании
позиционного и табельного кодирования;

4. Исследование  и  сравнение  информационных  параметров  позиционных  и
табельных кодов;

В  данном  исследовании  было  решено  использование  уплотнение  канала  передачи
данных что позволит осуществить независимую передачу данных от нескольких источников.
Для каждой пары отправитель-получатель отводится собственный канал связи, в результате
этого вся система становится многоканальной.

В такой системе связи распространение системы отличаются по четырем параметрам
сигнала: амплитуда, частота,  фаза и время. Каждый из этих информационных параметров
имеет свой метод разделения.

Эти параметры при передаче сигнала в канал постоянно меняются. Может меняться
как один из параметров, так и несколько.

Метод  амплитудного  разделения  каналов  предусматривает  в  качестве
разделительного признака сигналов в индивидуальных каналах использование амплитуды. 
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Метод  частотного  разделения  каналов  в  качестве  разделительного  признака
использует диапазон частот. 

Метод  фазового  разделения  каналов  предусматривает  в  качестве  разделительного
признака использовать начальные фазы сигналов. 

Метод временного разделения каналов предусматривает предоставление поочередно
отдельным абонентам одного и того же канала. 

Все указанные выше методы уплотнения каналов предусматривают две специальные
системы  -  синхронизации,  обеспечивающей  поэлементную  передачу  –  прием  отдельных
сигналов кодовых слов и циклового фазирования, обеспечивающей определение “конца” и
“начала” каждого кодового слова.

Также  в  исследовании  следует  учесть  такой  процесс  как  «старение  информации»,
решение которого подразумевает либо использование дополнительных средств для создания
более скоростных каналов связи, либо использование методов передачи с уже имеющимися
ресурсами канала связи.

Исследование и разработка специальных методов передачи информации основываясь
на  сравнительной  характеристике  таймерных  и  позиционных  кодов  даст  в  результате
оптимальный вариант для передачи информации в реальном канале связи.
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МОДИФІКАЦІЯ СХЕМИ РОЗДІЛЕННЯ СЕКРЕТУ ФЕЛЬДМАНА 
НА ЕЛІПТИЧНИХ КРИВИХ

Анотація. В роботі запропонована модифікація схеми розділення секрету Фельдмана,
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 секрет є: Міньотта, Асмута-Блума, Блеклі,
Шаміра [2]. 

Перевіряємо розділення секрету (verifiable secret sharing) – схеми розділення секрету,
що дозволяють кожному учаснику перевірити сумісність  своєї  частки з  частками секрету
інших учасників [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],
які заснованих на використанні мультиплікативних полів. Схема Фельдмана [4] заснована на
схеми розділення секрету Шаміра [5].

https://studopedia.ru/3_164975_informatsionnie-parametri-soobshcheniy-i-signalov.h
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В  роботі  запропонована  модифікація  схеми  розділення  секрету Фельдмана 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; М = a0 – секрет.

Випадковим образом дилер вибирає коефіцієнти a1, a2, a3, … , aт-1   Zp та складає 
поліном  F(x) = a0G + xa1G + x2a2G + … + xm–1am–1G.

Фаза розділення секрету. Обчислюються частки секрету:
F(1) = a0G + a1G + a2G + … + am–1G;
F(2) ≡ a0G + 2a1G + 22a2G + … + 2m–1am–1G;
…
F(n) ≡ a0G + na1G + n2a2G + … + nm–1am–1G.
Абонентам роздаються частки секрету {F(i), i}. Дилер розміщає у відкритому доступі

значення qRi = qaiG. 
Перевірка розділення секрету. 
Абонент виконує перевірку  q(R0 + xiR1 + x2

iR2 + … + xm–1
iRm–1) = qF(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, або вирішивши систему лінійних порівнянь щодо невідомих коефіцієнтів 
М, a1, a2, … , am–1  або скориставшись інтерполяційним многочленом Лагранжа: 
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де F(0) = М . Всі операції виконуються за модулем p.
Запропонована схема розділення секрету, що перевіряється заснована на використанні

групового закону складання елементів адитивної абельовой групи на ЕК, суттєве перевершує
з  криптографічної  стійкості  аналогічної  схеми  Фельдмана,  заснованої  на  використанні
мультиплікативних полів. Крім того, складність виконання перетворення в абельовой групи
на ЕК оцінюється величиною О(log2p), а в мультиплікативної 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 реалізуємо і
дозволяє забезпечити надійність зберігання секретної інформації.
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СКРЫТНОСТЬ И ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 
НА ОСНОВЕ СЛУЧАЙНОГО ТАЙМЕРНОГО КОДИРОВАНИЯ

Аннотация. Предложен метод комбинированного случайного кодирования на основе
совместного  использования  позиционного  помехоустойчивого  и  таймерного  кодирования.
Повышение  помехоустойчивости  передачи  обеспечивается  за  счет  каскадного
использования  двух  корректирующих  кодов.  Структурная  скрытность  передачи
обеспечивается  путем  использования  двух  кодовых  книг,  по  которым  определяется
псевдослучайный характер сочетания символов алфавита и кодовых комбинаций. 

Защита  информации  от  несанкционированного  доступа  (НСД)  является  важной
задачей при передаче конфиденциальной информации. Как правило, для этого используются
криптографические  методы  преобразования  информации  [1].  При  этом  для  обеспечения
целостности  передаваемых  данных  по  каналу  связи  используется  помехоустойчивое
кодирование  [2].  В  настоящее  время  с  целью  повышения  помехозащищённости
(помехоустойчивость  и  скрытность)  [3]  систем  связи  актуальным  является  комплексный
подход  к  защите  информации,  охватывающий  различные  уровни  модели  OSI.  Для  этой
задачи в работе рассматривается канальный уровень модели  OSI,  в котором предлагается
одновременно  обеспечивать  помехоустойчивость  и  структурную  скрытность  передачи  на
основе комбинированного случайного кодирования [4] с помощью таймерных сигнальных
конструкций.  Поэтому,  целью  работы  является  разработка  метода  комбинированного
случайного кодирования на основе таймерных сигнальных конструкций. 

Целесообразность  использования  таймерных  сигналов  для  задачи  обеспечения
помехоустойчивости  [5]  и  скрытности  передачи  [6,  7]  обосновывается  следующими  их
свойствами и особенностями:

1) возможность реализации на основе ТСК помехоустойчивое кодирование, в котором
не требуются дополнительные разряды для проверки целостности кодового блока;

2)  возможность  формирования  по  заданным  параметрам  построения  различных
множеств  сигнальных  конструкций,  которые  отличаются  структурой,  количеством
разрешенных комбинаций и корректирующей способностью;

3)  формирование  большого  количества  сигнальных  конструкций  на  интервале
времени  0с тtT   ( mN 2ТСКр  ,  где  m  - количество  интервалов  Найквиста  0t )  за  счет
уменьшения энергетического расстояния между комбинациями;

3)  возможность  совместного  использования  таймерного  и  позиционного
помехоустойчивого кодирования; 

Предлагаемый  метод  комбинированного  случайного  кодирования  (стохастическое
кодирование)  основан  на  сочетании  помехоустойчивого  таймерного  кодирования
информации и псевдослучайного изменения используемого ансамбля таймерных сигналов.
Требуемая  достоверность  передачи  в  системе  связи  обеспечивается  за  счет  выбора
соответствующих параметров ТСК [5]: сT  - интервала построения сигнальной конструкции;
  - временного интервала построения таймерной конструкции; s  - количества интервалов
  на  найквистовом  интервале  0t ;  i  - количества  моментов  модуляции  в  сигнальной
конструкции,  которое  может  быть  фиксированной  или  переменной  величиной;  0d  -
минимального кодового расстояния между сигнальными конструкциями. 

Структурная  скрытность  [6]  обеспечивается  за  счет  смены  ансамбля  таймерных
сигналов путем изменения параметров построения n ,  , s  и i  при const0 d  и наличия
кодовой  книги,  по  которой  определяется  соответствие  символов  сообщения  к  набору
сигнальных  конструкций.  Для  успешного  расшифровывания  принятого  сообщения  точно
такая же кодовая книга должна быть на приемной стороне. 
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Предлагается  усовершенствованный  метод  комбинированного  случайного
кодирования,  который  основан  на  совместном  использовании  помехоустойчивого
позиционного и таймерного кодирования, что позволяет компенсировать избыточность РЦК,
повысить  кодовую  скорость  и  уменьшить  на  3-6  порядков  вероятность  необнаруженной
ошибки в кодовом блоке. 

Структурная скрытность данного метода обеспечивается за счет использования двух
кодовых книг. Первая кодовая книга определяет соответствие между символами источника
сообщения,  информационными  комбинациями,  набором  случайных  комбинаций  и
комбинациями  помехоустойчивого  позиционного  кода.  Вторая  кодовая  книга  определяет
соответствие между комбинациями помехоустойчивого позиционного кода и таймерными
сигналами. Для успешного декодирования и расшифровывания сообщения приемная сторона
должна быть снабжена точно такими адресными книгами. Таким образом, в случае перехвата
сообщения  несанкционированный  доступ  к  смысловому  содержанию  информации  будет
затруднён.

Вывод.  Предложенный  метод  защиты  информации  от  НСД  на  основе
комбинированного  случайного  кодирования  уменьшает  вероятность  необнаруженной
ошибки на 3-6 порядков и кодовую скорость в 1,5-2 раза, а также увеличивает структурную
скрытность сигнальных конструкций.
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СИСТЕМЫ РАДИОСВЯЗИ С ШУМОПОДОБНЫМИ ТАЙМЕРНЫМИ СИГНАЛАМИ 

Аннотация.  В  условиях  радиоэлектронного  конфликта  актуальным  является
разработка  методов  передачи,  обеспечивающих  повышение  защищенности  систем
радиосвязи  от  средств  радиотехнической  разведки  и  несанкционированного  доступа.  В
работе  рассмотрены  методы  повышения  защищённости  систем  радиосвязи  на  основе
шумоподобных таймерных сигнальных конструкций. 
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В условиях  радиоэлектронного  конфликта  борьба  с  организованными  помехами  и
несанкционированным  доступом  (НСД)  реализуется  с  помощью  различных  методов
расширения спектра исходного передаваемого сигнала [1]. В настоящее время известны два
основных метода расширения спектра [2,3]: псевдослучайная перестройка рабочей частоты
(ППРЧ)  и  прямое  расширение  спектра  (ПРС)  псевдослучайными  последовательностями
(ПСП). Эффективность систем радиосвязи с расширением спектра оценивается с помощью
комплексного показателя помехозащищённости [2]. 

В  [4,5]  предложены  методы  расширения  спектра  непозиционных  таймерных
сигнальных конструкций на основе ПРМ и ППРЧ. Использование ТСК в системах связи по
сравнению  с  разрядно-цифровым  кодированием  повышает  структурную  скрытность
сигнальных конструкций. Объясняется это способностью кодирующего устройства ТСК [6]
формировать по заданным параметрам различные ансамбли сигналов, которые отличаются
структурой  и  числом  реализаций  комбинаций.  Однако  вопросы  обеспечения  заданной
помехоустойчивости  систем  радиосвязи  с  ПРМ  и  ППРЧ  в  зависимости  от  параметров
таймерных сигналов в литературе освещены мало. Поэтому целью работы является оценка
помехоустойчивости систем радиосвязи с шумоподобными таймерными сигналами.

При расширении  спектра  ТСК важным условием  является  обеспечение  требуемой
помехоустойчивости.  Одним из  параметров,  влияющих  на  помехоустойчивость  передачи,
является база сигнала [2]:

с

ппрч

F

f
B




 , (1)

где  ппрчf  - ширина диапазона частот используемого для передачи сигнала;  сF  -
ширина  спектра  передаваемого  сигнала.  Кроме  того,  использование  составных  сигналов,
например,  сочетание  прямого  расширения  спектра  (ПРС)  псевдослучайными
последовательностями (ПСП) с ППРЧ, позволяет увеличить базу сигнала:

LMB  , (2)
где M  - база ФМ ПСП; L  - база сигнала ППРЧ.
На помехоустойчивость систем радиосвязи с ПРС и ППРЧ влияет вид модуляции. В

системах с ППРЧ можно использовать любой вид модуляции. Однако реализовать передачу
с  помощью  ФМ  намного  сложнее  из-за  проблем,  которые  возникают  с  обеспечением
необходимой точности фазовой синхронизации на различных частотах.

Кроме  того,  помехоустойчивость  системы  зависит  от  вида  ППРЧ  (быстрая  или
медленная).  Также системы ППРЧ классифицируются по порядку использования  рабочих
частот:  в  каждый момент  времени передача  ведется  на  одной частоте  (последовательная
ППРЧ) или нескольких частотах (параллельная ППРЧ). 

Помехоустойчивость  широкополосных  радиолиний  передачи  характеризуется
вероятностью ошибки на входе и выходе корреляционного приемника. Оценим, как будет
изменяться вероятность ошибочного приема для широкополосного сигнала с базой  B  при
разрядно-цифровом  и  таймерном  кодировании.  Предположим,  что  мощность
преднамеренной помехи значительно превышает мощность внутренних шумов приемника, а
её  энергия  имеет  равномерное  распределение  во  всей  полосе  частот  радиосигнала  f .
Отношение сигнал/помеха на входе приемника: 

  ffG

E

E

E
h


 с0

п

с02
вх , (3)

где с0E  - энергия единичного импульса ПСП;   ffGE п  - энергия помехи в полосе
f ;   fG  - спектральная плотность  мощности помехи.  Вероятность ошибочного приема

разрядно-цифрового элемента при когерентном способе обработки ФМ сигнала определяется
по формуле [3]:

  2
вх

кг
фм 21 Fp  , (4)
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где пс
2
вх EEh   - отношение сигнал/помеха (ОСП) на входе демодулятора. На выходе

корреляционного приемника соотношение ОСП: 
2
вх

2
вых hBh  , (5)

тогда вероятность ошибки для системы ФМ-ПРС с когерентной обработкой сигнала
[3]:

  ВhFp 21 вх
кг

прс фм  . (6)

При некогерентном способе обработки вероятность ошибки в системе с ОФМ-ПРС:
2
вх

2

1нкг
прс офм

Bhep  . (7)

Таким  образом,  выигрыш  в  ОСП,  который  можно  получить  на  выходе
корреляционного приемника определяется базой сигнала B .

Формула  (6)  пригодна  также  для  расчета  вероятности  ошибки  для  системы  ФМ-
ППРЧ. Вероятность ошибки для систем радиосвязи с ЧМ-ППРЧ [2]: 







 

2
exp

2
1 вх

ппрч

h
Bp . (8)

Следует  отметить,  что  для  таймерных  сигналов  базовым  временным  элементом
построения сигнальной конструкции является элемент   ,  длительность которого меньше

0t . Моменты модуляции импульсов ТСК в отличие от позиционных кодов кратны не 0t , а
некоторому временному интервалу   (где st0 ; ls ...,,3,2,1  – целые числа). Также
при формировании узкополосных ТСК длительность импульсов конструкций должна быть
меньше  интервала  Найквиста,  т.е.   ktt 0c  (где  )2(...,,2,1,0  nsk ).  При
расширении спектра ТСК с помощью ППРЧ и ПРМ время передачи радиолинии на одной
частоте перT  должно быть соизмеримо с элементом  , т.е.

перT . (9)
Вывод.  При  расчете  вероятности  ошибки  по  формулам  (6),  (7)  и  (8)  для  систем

радиосвязи с методами передачи ТСК-ФМ-ПРС, ТСК-ОФМ-ПРС, ТСК-ФМ-ППРЧ и ТСК-
ЧМ-ППРЧ  необходимо  учитывать  значение  базового  временного  элемента  построения
таймерной  конструкции   .  Расширение  спектра  ТСК  должно  осуществляться  с  учётом
условия (9).
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕЛІПТИЧНОЇ КРИПТОГРАФІЇ 
НА ПРИКЛАДІ TCP ЧАТУ

Анотація.  Розглядається  проблема  захисту  інформації  при  передачі  повідомлень
каналами  передачі  даних.  Також  розглядається  дослідження  ефективності  еліптичної
криптографії над «стандартними» методами шифрування донних при передачі. Приведено
поняття захисту інформації  під час обміну каналами передачі даних. Розкрито питання
актуальності обраної теми та обраного методу шифрування. Приведена розроблена схема
взаємодії  користувачів  програмного  забезпечення.  Приведені  та  обрані  методи  та
технології  захисту  інформації.  Розроблено  програмне  забезпечення  із  використанням
розробленої  схеми  взаємодії  користувачів  та  реалізацією  обраних  технологій  захисту
інформації. Проведено дослідження ефективності еліптичної криптографії.

Ключові  слова: еліптична крива, еліптична криптографія,  програмне забезпечення,
схема взаємодії, захист інформації, шифрування, хешування, канал передачі даних.

Все  більше  людей  використовують  для  спілкування  програмні  забезпечення,  які
реалізують передачу повідомлень інтернет каналом передачі даних. В наш час актуальним
питанням є захист особистої інформації при спілкуванні. Для захисту даних використовують
шифрування, але із розвитком технологій «класичні» методи шифрування не досить стійкі до
зламу шифрування.

Передача даних -  фізичне перенесення даних від точки до точки або від точки до
кількох точок засобами електрозв'язку по каналу передачі даних [1].

Зазвичай  під  каналом  передачі  даних  розуміються  комплекси  технічних  засобів,
задіяних в передачі даних від джерела до приймача, а також середовище між ними. 

В роботі була розроблена схема взаємодії користувачів програмного забезпечення із
посередником у вигляді серверу. Також для реалізації захисту інформації було використано
хешування та шифрування. Програмне забезпечення для зв’язку між двома користувачами
розроблено  на  прикладі  TCP  чату.  Було  обрано  алгоритм  хешування  MD5,  який
використовується  при  реєстрації.  Для  захисту  каналу  передачі  даних  використано
шифрування  на  основі  еліптичних  кривих.  Симетричним  алгоритмом  шифрування
повідомлення обрано алгоритм шифрування AES.

Нижче представлена  розроблена  мною схема реалізації  взаємодії  користувачів  при
використанні програмного забезпечення із реалізацією захисту інформації.

Кроки взаємодії:
1. Підключення до програмного забезпечення
o Відправник та одержувач реєструються
o Відправник та одержувач авторизуються

2. Створення сеансу зв’язку та обмін сеансовими ключами
3. Створення повідомлення
o Відправник пише повідомлення 
o Повідомлення зашифровується на стороні відправника
o Повідомлення відправляється на сервер
o Повідомлення пересилається одержувачу

4. Отримання повідомлення
o Клієнт отримує повідомлення
o Клієнт розшифровує повідомлення
o Повідомлення відображається отримувачу
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Рисунок 1. Схема реалізації взаємодії користувачів із сервером-посередником

При  реєстрації  користувач  повинен  ввести  обов’язкові  дані,  при  тому,  що  логін
повинен  бути  унікальним.  При  відправці  запиту  на  реєстрацію  генерується  унікальний
ідентифікатор користувача та введений пароль піддається розрахунку його хеш-функції. Усі
ці данні зберігаються на сервері.

При реєстрації  ПЗ клієнта та серверу мають вихідні данні для генерації  сеансового
ключа. Сеансовий ключ зберігається на сервері, та ключ використовується для шифрування
зв’язку між сервером та клієнтом. При з’єднанні двох користувачів використовується саме
цей ключ. Але при утворенні сеансу зв’язку користувачі обмінюються сеансовими ключами,
які будуть використовуватись при спілкуванні.  Вже на основі цих сеансових ключів двох
абонентів будуть шифруватися данні. Алгоритмом генерації  та розподілу ключів виступає
алгоритм Діффі-Геллмана на еліптичних кривих [3, 4].

Після  входу  в  обліковий  запис  та  обміну  сеансовими  ключами  між  двома
користувачами  можна  написати  співбесіднику  повідомлення.  За  допомогою  сеансових
ключів  повідомлення  зашифровуються  та  розшифровуються  алгоритмом  AES  також  на
стороні клієнта. 

Таким чином користувачі мають ключ шифрування та розшифрування і ніхто крім
користувачів не може розшифрувати зашифроване повідомлення.

У таблиці  нижче  порівнюється  ефективність  цього методу і  метод розкладання  на
прості множники за допомогою розрахунку в полі чисел загального вигляду. З неї видно, що
в  порівнянні  з  RSA  в  разі  застосування  методів  криптографії  на  еліптичних  кривих
приблизно  той  же  рівень  захисту  досягається  зі  значно  меншими  значеннями  довжини
ключів.  До  того  ж,  при  рівних  довжинах  ключів  обчислювальні  зусилля,  необхідні  при
використанні RSA і криптографії на основі еліптичних кривих, не сильно різняться. Таким
чином,  в  порівнянні  з  RSA  при  рівних  рівнях  захисту  явне  обчислювальний  перевага
належить криптографії на основі еліптичних кривих з коротшою довжиною ключа.

Слід зазначити, шо з жовтня 2017 року в Канаді випускається квантовий комп’ютер,
який має 2048 кубітів,  що дозволяє за поліноміальний час зламати ключі  RSA довжиною
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1024  біти  по  алгоритму  Шора.  Тому  шифри,  стійкість  яких  ґрунтується  на  складності
факторизації,  або дискретного логарифмування перестали бути надійними. Для еліптичних
кривих загального вигляду ще не винайдено квантових алгоритмів зламу криптосистем. 

Таблиця 1 – Порівняння розміру ключів шифрування для різних алгоритмів
Розмір ключа RSA (біти) Розмір ключа ECC (біти)

1024 160
2048 224
3072 256
7680 384
15360 521

Висновки. Було розроблено схему взаємодії користувачів програмного забезпечення 
та реалізовано захист інформації від несанкціонованого ознайомлення за допомогою 
шифрування на еліптичних кривих. Було запропоновано та розроблено взаємодію алгоритмів
шифрування для кращого захисту інформації. Було розроблене програмне забезпечення, яке 
реалізує захист інформації обраним видом шифрування. Проведено дослідження 
ефективності еліптичної криптографії.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ  ІНСТРУМЕНТІВ 
ДЛЯ ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ НА БАЗІ ПЛАТФОРМИ WORDPRESS

Анотація.  У  роботі  розглядається  практичне  застосування  початкових  знань
програмування на мові PHP для розробки плагіну, який вміщає в себе декілька функцій. 

Дослідження базується на знаннях структури створення CMS WordPress та функцій
роботи плагінів та вміннях їх розробляти. 

Результатом  дослідження  повинна  стати  практична  розробка  плагіна  для
використання для на сайті по продажу сантехніки «Сантехкомплект». Сайт створений  на
CMS WordPress. Та розробка являється корисною з одного боку, та економічно ефективною з
другого боку. В даний час, розроблений плагін тестується на реальних інтернет –магазинах.

https://studlearn.com/works/details/primery-kriptografii-na-c-rsa-des-sha1-575
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 Платформа  WordPress  була  обрана  у  зв`язку  з  розповсюдженістю,  великим
співтовариством користувачів  та розробників,  великою кількістю функцій,  які дозволяють
використовувати Теми для WordPress допомагають легко і невимушено змінити зовнішній
вигляд  сайту. А  плагіни  для  WordPress  розширюють  його  функціонал.  Але  не  завжди
потрібний плагін є в наявності, також, часто треба адаптувати плагіни під нову версію WP

Як і у кожної CMS у WordPress є недоліки, один з них неможливість оптимізувати
розміри баз даних, за рахунок постійного резервного копіювання та зберігання клонів фото
та текстів, після кожного додавання на сайт, та редагування інформації. 

На даний час CMS WordPress є найпопулярнішою системою для створення сайтів різ-
ного характеру и різного рівня: сайт-візтка, блог, сайт-портфоліо, інформаційний сайт, портал,
форум, інтрнет-магазин  і т.д. Не потребує  досконалих знать к програмному коді і є багато
рішень як безкоштовних, так і платних для створення необхідного сайту в короткі терміни.

Ядро  WordPress  постійно  оновлюється  –  виправляються  різні  недоліки  по  захисту
сайту, змінюються варіанти відображення зображень, галерей, оформлення тексту і т.д. 

Тому  в  процесі  роботи  над  сайтом,  з’являється  багато  інформації,  яку  потрібно
редагувати,  змінювати,  виправляти  –  редагування  існуючих  публікацій,  спам  коментарі,
автоматичні чернетки – все це зберігається в базі даних і створює суттєве навантаження на
швидкість роботи самого сайту. Коли сайт розвивається – збільшується кількість інформації,
яка не використовується, але займає місце в базі даних сайту. 

База даних (БД) сайту WordPress - це те місце, яке без сумніву можна назвати серце
сайту. Всі тексти,  настройки плагінів,  коментарі сайту, все це зберігається саме в БД. Не
дивно,  що  з  часом  вона  складається  з  часточок  непотрібних  записів,  фрагментируется,  і
починає працювати повільно, роблячи негативний вплив на швидкодію сайту в цілому.

У  ході  роботи,  покроково  представлений  процес  розробки  пагіну  для  платформи
WordPress. Він призначений для оптимізації та безпеки бази даних . Таким чином виконує
декілька функцій та включає в себе функції декількох платних плагінів.

Метою даної роботи є створення плагіна для оптимізації та захиста Бази Даних сайта
на  платформі  WordPress,  яке  дозволить  очистити,  оптимізувати  і  аналізувати  базу  даних
WordPress. 

Об'єктом  дослідження  є  база  даних  WordPress.  Існують  основні  функції,  які,  по
можливості, повинен виконувати плагін:

1. Сучасна і інтуїтивно зрозуміла панель з відповідними відметами.
2. Очищення БД від ревізій, коментарів, пінгбеків і т.п.
3. Захист БД.
Поширення e-бізнесу  з  кожним днем набирає  швидкість  та  являється  невід`ємною

складовою економіки   України  та  суспільства  в  цілому. системи  управління  сайтом  -  є
вдалою  складовою  електронного  бізнесу.  Вдосконалені,  технічні  рішення  допомагають
розвивати малий та середній бізнес.

Для можливості оптимізувати базу даних сайту, видалити застарілі або інші дані, які
не  використовуються,  ми  вирішили  зробити  плагін  для   CMS  WordPress,  який  зможе
оптимізувати  Назва  плагіна  –  «WPD -  Оптимизация  и  очистка  базы  данных  Wordpress».
Завантажити плагін можна за допомогою FTP клієнта або зайшовши в адмін панель сайта і
завантажити плагін з за допомогою вбудованої можливості в самому Wordpress, перейшовши
в розділ «Плагіни» - «Додати новий» і завантажити плагін. 

Після активації можна перейти в налаштування самого плагіна.
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Рисунок 1. Налаштування плагіна

Налаштування  самого  плагіна  прості,  зрозумілі,  розділені  на  відповідні  блоки  для
логічного розуміння і для простоти роботи над тими чи іншими елементами бази даних.

Зручні  налаштування  плагіну  і  відносно  періодичності  очистки  бази  даних  і
автоматичності  очистки,  що  також  економить  наш  час  и  дозволяє  зробивши  один  раз
налаштування плагіну, не повертатись постійно, щоб знову робити очистку.  

Рисунок 2. Автоматичний звіт про очищення

Розроблений, в результаті роботи плагін  «WPD – Оптимизація та очищення даних
Wordpress»: має наступні переваги та функції.

1. До плагіну включено велика кількість даних,  які  можна видаляти з  бази даних
Wordpress:

- коментарі, очистка кошика коментарів; 
- видалення застарілих, неактуальних версій записів, товарів, сторінок, їх чернеток,

очистка кошика, де також можуть зберігатися видалені дані; 
- видалення метаданих для записів; 
-  видалення  застарілих  шматків  коду,  які  стали  неактуальними  після  оновлення

Wordpress.
2. Можливість автоматичного налаштування видалення потрібних даних;
3. Надання звіту після проведення очистки;
4. Плагін легкий, простий в налаштуванні;
5. Займає мало місця на хостингу;
6. За допомогою цього плагіну, не потрібно шукати розрізнену інформацію в адмін

панелі, що і де видаляти – все наочно показано в налаштуваннях плагіну;
7. Непотрібно  додатково  заходити  в  базу  даних  сайту,  передивлятися  багато  та-

блиць, розбирати їх для того, щоб знайти і видалити дані – це можна дробити за допомогою
цього плагіна.

8. Плагін  актуальній.  Він  працює  з  останньою  (на  момент  написання)  версією
Wordpress – 4.9.8.

9. Суттєва економія власного часу щоб очистити бази даних сайту.
10. Не потрібно  витрачати  фінансові  ресурси  на  пошук спеціалістів,  які  б  змогли

очистити базу даних.
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ЗАХИСТУ ТРАНЗАКЦІЙ 
ПРИ ВИКОРИСТАННІ ПЛАСТІКОВИХ КАРТОК

Анотація.  Ознайомлення  з  роботою  пластикових  карт,  здійснення  транзакцій,
методів крадіжки коштів з банківських карт і способами їх запобігти.

Все більше людей користуються пластиковими банківськими картами. Лише мало хто
знає, чим одна карта відрізняється від іншої. (Visa від MasterCard, карта з чіпом від звичайної
карти з магнітною смугою). Багато зберігають гроші на пластиковій картці, так як вважають,
що там вони більш захищені від крадіжки.

На сьогоднішній день в побуті найпоширенішими є карти з магнітною смугою і карти
з чіпом.

Безконтактна  банківська  карта  дійсно  зручна  штука.  Не  потрібно  нічого  нікуди
засовувати, згадувати PIN-код, продавлювати чеки поганою ручкою, не кажучи вже про те,
щоб відраховувати купюри і копатися по кишенях у пошуках дрібниці.  Доклав - і готово,
вільний. Але наскільки це безпечно?

Щодня, з карток українців крадуть гроші. За статистикою 77% українців знають, що
не можна давати реквізити карти, крім її номера, але 76% все-таки розкривають ці дані в
стресовій ситуації І з кожним роком ці махінації стають все більш актуальними. Хакери або
шахраї знаходять різні способи заволодіти чужими грошима.

На  жаль,  більшість  людей,  знаючи  про  «обмани»  по  телефону,  все  одно  можуть
повірити людині з того боку проводу.

Проблема полягає в крадіжці коштів з карт будь-якими способами. Існує безліч при-
чин через що це може статися, наприклад: людський фактор, застосування соціальної інже-
нерії, фізичне викрадення картки, фішинг, фармінг, застосовуються різні пристрої для копію-
вання магнітної смуги карти (скіммінг), використовуються спеціальні накладки на клавіатуру
банкомату для отримання ПІН коду або різні приховані камери для тієї ж мети, і т.п.

Безконтактні транзакції захищені стандартом EMV, що і чіпові карти. На відміну від
магнітної  доріжки,  яку  можна  просто  скопіювати,  з  чіпом  цей  фокус  не  проходить.  За
запитом  терміналу  мікросхема  кожен  раз  генерує  одноразовий  ключ.  Цей  ключ  можна
перехопити, але він уже не підійде для наступної транзакції.

Саме з цього, стає питання інформаційної безпеки. 
Виходячи  з  вище  написаного  можна  сформулювати  таку  ціль:  розібратися  з

можливими методами крадіжки коштів і вивчення методів захисту транзакцій, акцентувати
увагу на цьому інших.

Висновок.  Як  би  це  не  було  сумно,  але  законодавчої  бази  регламентуючої
відповідальність банків при здійсненні шахрайських дій з пластиковими картами в Україні
поки немає. Всі випадки розглядаються кожним банком окремо. Вони проводять своє власне
розслідування і, як правило, якщо ви порушили хоч один пункт договору щодо використання
пластикової карти (передали третім особам, зберігали пін-код в доступному для інших місці,
повідомляли інформацію про термін служби, номер картки або cv1 / cv2 коди третім особам),
то в поверненні коштів буде відмовлено. Для того щоб мати підстави і написати заяву в банк
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- потрібно дочекатися підтвердження проходження транзакції (близько 3-х днів). До цього
моменту  гроші  ще  фактично  знаходяться  на  вашому  рахунку,  і  підстав  для  оскарження
транзакції немає.

Якщо зловмисникові вдасться отримати копію вашої картки без чипа і  пін-код, то,
швидше за все такі операції не відрізнити від скоєних вами особисто і тут теж напрошується
відмова.

Декілька порад:
1) Якщо у вас все ще звичайна карта з магнітною смугою - поміняйте її на карту з

чіпом. (Вона не на стільки дорожча, зате гроші ціліше будуть).
2)  Встановіть  ліміт  на  зняття  коштів  протягом  доби.  При  включеному  СМС-

інформуванні це дозволить з меншими втратами встигнути заблокувати карту.
3) Блокуйте карту відразу як з'явиться підозріла транзакція, багато банків дозволяють

проводити блокування / розблокування карти по телефону.
4)  Уважно дивіться  на  пристрої,  в  які  вставляєте  карту  і  не  передавайте  її  третім

особам.
5) Якщо карта застрягла в банкоматі  - спочатку блокуйте її,  потім можна і  кинути

якщо  немає  часу  або  немає  можливості  знайти  особу  уповноважену  витягти  карту  з
банкомату.
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РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПОЗИЦІЙНОГО ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ
НА ОСНОВІ СКЛАДНОСТІ ЗАВДАНЬ ДИСКРЕТНОГО ЛОГАРИФМУВАННЯ

В ГРУПІ ТОЧОК ЕЛІПТИЧНОЇ КРИВОЇ

Анотація. У  роботі  запропонована  схема  реалізації  композиційного підпису  з
використанням  математичного  апарата  еліптичних  кривих на  основі  ДСТУ  4145–2002.
Розроблена загальна схема формування композиційного підпису та блок-схеми алгоритмів,
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визначена  повнота  і  коректність  схеми  композиційного  цифрового підпису,  наведений
приклад розрахунків.

Композиційний електронний цифровий підпис (КЕЦП) являє собою розвиток схеми
колективного (множинного)  підпису.  Колективний підпис (Aggregate signature)  –  схема
реалізації електронного цифрового підпису (ЕЦП), який дозволяє декільком користувачам
підписувати  єдиний  документ  [1].  Відмінність  колективного  й  композиційного  підпису
полягає  головним  чином  у  відмінності  процедур  формування  колективного  відкритого
ключа.  У  першому  випадку  колективний  відкритий  ключ  є  функцією  відкритих  ключів
окремих  користувачів,  а  в  другому  випадку  –  функцією  відкритих  ключів  окремих
користувачів  і  значення  геш-функції,  які  підписують  документи  [2,  3].  Композиційний
підпис  підтверджує  те,  що  задана  сукупність  документів  підписана  довільно  заданою
сукупністю користувачів. При цьому розмір КЕЦП залишається фіксованим для довільного
числа підписаних документів і суб’єктів.

Композиційний підпис на основі складності завдань дискретного логарифмування  в
групі  точок  еліптичної  кривої може  бути  побудовано  як  модернізація  протоколу
колективного підпису ДСТУ 4145–2002 [4], заснованого на цих завданнях. 

У  роботі  пропонується  реалізація  композиційної ЕЦП на  основі  стандарту  ДСТУ
4145–2002. Загальна схема формування КЕЦП приведена на рис. 1. 

Алгоритм  КЕЦП можливо розбити  на  три етапи:  формування ключів,  формування
підпису, перевірка підпису. Блок-схеми формування КЕЦП приведені на рис. 2.

У роботі наведено приклад розрахунку і математичне обґрунтування, які показують,
що  запропонований  спосіб  формування  і  перевірки  КЕЦП  працює  коректно,  технічно
реалізуємо і дозволяє забезпечити достовірність і цілісність інформації.

 

Розрахунок 
композиційного 
рандомізуючого 
елемента ЕЦП 
R = f(R1…Rm) 

 
 

Інтеграція частин si в 
s = f(s1… sm) 

Секретні ключі d1…dm. 
Геш-функція h(Мі) 

h(М1)d1 

Формування 
КЕЦП (r, s) 

Генерація 
випадкових 

значень R1…Rm 

Формування частини підпису sm 

… 

Формування частини підпису s1 

h(Мm)dm 

Розрахунок 
композиційного 

відкритого ключа 
Q = f(h(М1)d1…h(Мm)dm) 

Рисунок 1. Загальна схема формування композиційного електронного цифрового підпису
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Кінець 
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Ключі 

 

Вибір випадкового 
числа e1, e2, …, em  

Розрахувати Ri: 
Ri = eiP 

Розрахувати R: 
R = (R1 + R2 + … + Rm); 

R = (xr; yr) 

Розрахувати r: 
r ≡ xr mod n 

Кінець 

Розрахувати si: 
si ≡ [ei + h(Мi)dir] mod n 

Розрахувати s: 
s ≡ (s1 + s2 +… + sm) mod n 

 

Обираємо еліптичну 
криву Ер(a, b) 

 

Генерація точки G 
простого порядку n 

 

m – кількість 
суб’єктів 

Кінець 

 

Розрахувати Q: 
Q = ∑h(Мi)Qi 

(r, s) – підпис для 
повідомлення M, 

h(Мi) – геш-функції 
повідомлення M 

 

Розрахувати R′: 
R′ = sG + rQ = (xr; yr) 

Підпис 
невірний 

 

h(Мi) – геш-функції 
повідомлення M 

 

Вибір секретних 
ключів d1, d2, …, dm 

 

Розрахувати Qi: 
Qi = –diG 

Розрахувати Q: 
Q = h(М1)Q1 + … 

 + h(Мi)Qi  

m – група підписуючи, 
h(Мi) – геш-функції 

повідомлення M 

Розрахувати r′: 
r′ ≡ xr mod n 

Рисунок 2. Блок-схеми етапів формування КЕЦП
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АНАЛІЗ КОМПЛЕКСІВ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ВІД НЕСАНКЦІОНОВАНОГО
ДОСТУПУ НА БАЗІ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

Анотація. У  роботі  виконаний  аналіз комплексів  засобів  захисту  (КЗЗ) від
несанкціонованого  доступу. Представлена  порівняльна  характеристика  функціональних
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профілів захисту  (ФЗП)  механізмів  КЗЗ.  Наведено  приклад  налаштування  КЗЗ на  базі
операційної системи Windows 7.

У роботі виконаний аналіз КЗЗ від несанкціонованого доступу (НСД) до інформації з
обмеженим доступом, які побудовані на базі операційної системи (ОС) Windows 7, OpenBSD,
Red Hat Enterprise Linux [1]. 

Порівняльний  аналіз  послуг  безпеки  ФПЗ  механізмів  КЗЗ,  можна  зробити  такі
висновки:

– КЗЗ інформації на базі ОС Red Hat Enterprise Linux у порівнянні з КЗЗ на базі ОС
Windows 7 і OpenBSD має вищий рівень гарантій Г3 та забезпечує додатково такі послуги, як
КА-4, КК-3, ЦА-2, НИ-3, НО-2;

– КЗЗ інформації на базі ОС Windows 7 має рівень гарантій  Г2 та у порівнянні з КЗЗ
на базі ОС Red Hat Enterprise Linux і  OpenBSD забезпечує додатково такі послуги, як КВ-1,
НР-1, ДР-1, НИ-1, НО-3;

– КЗЗ інформації на базі OpenBSD має рівень гарантій  Г2 та  у порівнянні з КЗЗ на
базі ОС Red Hat Enterprise Linux и Windows 7 забезпечує додатково такі послуги, як  КВ-2,
НО-1, НЦ-1, ЦА-1.

В якості прикладу розглянемо налаштування КЗЗ ОС Windows 7. Налаштування КЗЗ
ОС Windows 7 для ІТС проводить адміністратор безпеки, такі налаштування включають в
себе:

– налаштування облікових записів ОС;
– налаштування локальної політики безпеки;
– налаштування брандмауера.
Налаштування облікових записів  ОС.  В ОС ІТС повинен бути присутнім активний

обліковий запис  Security  Administrator – обліковий запис адміністратора безпеки з правами
адміністратора (належить до групи ОС "Адміністратори") і захищений паролем. В ОС ІТС
повинен бути присутнім та активним хоча б один обліковий запис для роботи, це може бути
обліковий  запис  адміністратора  або  користувача.  Налаштування  облікових  записів
здійснюється  з  консолі  керування  комп’ютером. Створений  користувач  автоматично
додається до групи "Користувачі".

Налаштування локальної політики безпеки.  Налаштування і  застосування локальної
політики безпеки в ОС Windows 7 здійснюється за допомогою консолі MMC і відповідних
оснасток: "Шаблони безпеки" та "Аналіз та налаштування безпеки" (рис. 1) [2]. 

Оснастка  "Шаблони  безпеки"  використовується  для  створення,  налаштування  і
редагування шаблонів групової політики.  Застосування групової політики здійснюється за
допомогою оснастки  "Аналіз та налаштування безпеки".

Налаштування брандмауера. Брандмауер повинен бути налаштований за наступним
принципом:  повинні  бути  заборонені  всі  вхідні  з’єднання  за  замовчанням  (шляхом
вимкнення всіх правил на дозвіл); дозволені можуть бути тільки ті з’єднання, що явно задані
у переліку правил.

КЗЗ ОС реалізує такі функції:
– забезпечення захисту від НСД до об’єктів захисту ІТС, що зберігаються у файловій

системі РС;
– забезпечення безперервності функціонування ОС;
– ведення журналів аудиту;
– забезпечення можливості адміністрування, керування і підтримки ОС.
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Рисунок 1. Оснастка "Шаблони безпеки" та "Аналіз та налаштування безпеки"

Список літератури
1. Технічний  захист  інформації.  [Електронний  ресурс].  –  Режим доступу:  http://www.

dsszzi.gov.ua/dsszzi/control/uk/publish/article?art_id=234241&cat_id=39181

2. Работа с оснасткой «Анализ и настройка безопасности». [Електронний ресурс].
– Режим доступу: http://www.oszone.net/11640/security_analysis.

Осадченко А.В., Кочетков О.В.
ОНАЗ ім. О.С.Попова

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ЗАХИСТУ ВЕБ-СЕРВЕРА

Анотація.  В  даній  тезі  розглядаються  побудова  комплексної  системи  захисту  
веб-сервера  в сучасних реаліях.

Сучасний бізнес висуває досить високі вимоги до ІТ-інфраструктури і комп'ютерних
мереж, що обумовлює складність їх структури.  Чим ширша структура і кількість ланок, що
входять в її склад, тим вище ймовірність появи вразливих місць в мережі. Таким чином, ми
маємо палицю з двома кінцями: розширюючи комп'ютерні мережі відповідно до зростаючих
вимог бізнесу, мимоволі підвищується ймовірність часткової втрати або витоку комерційної
інформації, що в нинішніх жорстких ринкових умовах може мати великі негативні наслідки.
У зв'язку з цим, інформаційна безпека є обов'язковою умовою функціонування будь-якого
бізнесу.  Добре  налагоджена  інфраструктура  -  це  запорука  успішної  роботи  кожного
підприємства, базис, якщо можна так сказати. Без неї працювати з додатками, веб-сервісами
та  базами  даних  не  вийде.  Це  непросте  завдання,  але  без  належного  захисту  вся
інфраструктура опиниться під загрозою, а це - неприпустимо. 

Варіантів  злому серверов досить  багато.  Починаючи від експлуатації  вразливостей
CMS системи і  самого сервера, до підбору паролів або розсилки троянських програм для
отримання збережених паролів від FTP і адмін-панелей.

 Метою моєї роботи є аналіз і побудова ефективної комплексної системи захисту веб-
сервера. У своєму дослідженні я порівнював методи захисту за наступними критеріями:

– Продуктивність
– Ціна
– Масштабованість
– Обслуговування 
Існуе багато методів захисту, які досить ефективно забезпечують захист від тієї чи

іншої уразливості у системі такі як : шифрування, аудит файлів, фаервол, SSH -  ключі, VPN.
Але як організувати усі ці методи в єдиний та ефективний комплекс? Саме на це питання я
намагався відповісти у своїй роботі.

В ході довгої і тяжкої роботи мною були досягнуті наступні висновки що до побудови
комплексної системи захисту:

http://www/


Секція 4. Кібербезпека

– При побудові  надійних систем захисту необхідно виключити можливість появи як
зовнішніх  загроз,  пов'язаних  з  навколишнім  середовищем  ІТ-інфраструктури,  так  і
внутрішніх загроз, які можуть виникнути безпосередньо в комп'ютерній мережі.

– При усуненні зовнішніх загроз необхідно забезпечити контроль вхідного і вихідного
Інтернет  трафіку,  безпечний  віддалений  доступ  в  комп'ютерні  мережі  для  співробітників
компанії, захист комп'ютерних мереж від вірусів і хакерських атак і спаму.

– З  внутрішніх  загроз,  які  можуть  виникнути  безпосередньо  в  комп'ютерній  мережі,
необхідно  виключити  або  мінімізувати  ризики,  пов'язані  з  пристроями  введення-виведення
інформації, забезпечити захист від збоїв і втрати важливих відомостей, архівування та резервне
копіювання важливої інформації, а також розмежування прав доступу до інформації.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ БЕЗОПАСНОСТИ В UNITY ПРОДУКТАХ

Аннотация.  На  основе  анализа  типовых  механизмов  безопасности  для  игр,
разработать  оптимальную  систему  безопасности  для  продуктов,  созданных  в  среде
разработки Unity.

Развитие  и  совершенствование  компьютерных  игр  тесно  связано  с  развитием
компьютерных технологий и программного обеспечения в этой сфере. Рынок компьютерных
игр активно развивается и расширяется благодаря большому количеству игровых движков,
как платных, так и бесплатных, в которых разработчики могут создавать различные игры.
Игровой движок – это программная среда, которая имеет большое количество функций для
создания  игр  самых  разных  жанров,  как  одиночных,  так  и  многопользовательских.
Современные игровые движки ориентированы на то, чтобы разработчики могли свободно
создавать игры, предоставляя им широкий выбор программных компонентов и функций, а
также не требуя большого количества денег. 

Чаще  всего,  разработчики  игр  уделяют  мало  внимания  защите  своего  продукта,
оставляя уязвимыми внутренние файлы, а также игровые данные. Это обусловлено тем, что
современных  разработчиков  игр  больше  беспокоит  вопрос  прибыли,  чем  защиты  игры.
Поэтому в большинстве современных игр, которые разрабатываются на бесплатных игровых
движках, отсутствует защита, чтобы позволяет безнаказанно играть в них, без приобретения
в магазинах цифровой дистрибуции. 

Поэтому  целью  работы  является  анализ  существующих  механизмов  безопасности,
которые используются для защиты игр, а также, на основе полученных данных, создание
оптимального механизма безопасности для продуктов, созданных в среде разработки Unity. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) Проанализировать существующие механизмы безопасности
2) Исследовать возможные угрозы
3) Выявить доступные программные решения
4) Разработать механизм безопасности, решающий проблемы возможных угроз
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Система  безопасности  игры  представляет  собой  набор  программных  решений,
дополнительных  библиотек  и  алгоритмов,  встроенных  в  игровые  сценарии  (далее  –
скрипты).

Каждый из компонентов защиты должен создавать трудности для злоумышленника,
целью которого является:

 восстановление, копирование или модификация исходного кода скриптов;
 копирование графических, аудио или текстовых файлов, защищенных авторским

правом;
 нарушение корректной работы игры;
 игровое мошенничество.
Каждый пункт механизма защиты отвечает за свой аспект безопасности и использует

криптографические алгоритмы или функции для обеспечения наилучшей степени защиты. 
При  защите  от  нелицензионного  использования  используются  сессионные  ключи,

проверка подлинности, уникальные ключи владельца. 
Защита  внешних  игровых  файлов  использует  проверку  хэш-сумм,  спутывание

программного кода. 
Защита игровых данных базируется на бинарной сериализации, использовании хэш-

фукнции и двойной проверки данных.
На основе данных исследования был разработан механизм безопасности, которые не

требует больших финансовых и временных затрат, при этом обеспечивая высокую степень
защиты.  Это  позволит  разработчикам  игр  усиливать  защиту  своих  продуктов  и  будет
способствовать борьбе с пиратством,  в разных его проявлениях.  Разработанный механизм
безопасности является одним из примеров построения защиты программного обеспечения и
показывает, что необходимо подходить к вопросу безопасности с разных сторон.
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КРИПТОГРАФІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ДОКАЗУ З НУЛЬОВИМ  РОЗГОЛОШЕННЯМ
НА ЕЛІПТИЧНИХ КРИВИХ З ВИКОРИСТАННЯМ ВІДКРИТИХ КЛЮЧІВ 

І ВИПАДКОВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ

Анотація. У  роботі  запропоновано  криптографічний  протокол  доказу  з  нульовим
розголошенням  на  еліптичних  кривих  з  використанням  відкритих  ключів  і  випадкових
повідомлень, що дозволяє встановити істинність твердження і при цьому не передавати
якої-небудь додаткової інформації про саме твердження. Визначена повнота і коректність
протоколу,  виконана  перевірка  моделі  і  верифікація  протоколу.  Для  перевірки
криптографічного протоколу на стійкість до атак зловмисника були застосовані засоби
пакету SPAN для AVISPA.

https://habrahabr.ru/post/266345/
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У  роботі  запропоновано  криптографічний  протокол  доказу  з  нульовим
розголошенням  ZKP  (Zero-Knowledge  Proof)  [1...3]  на  основі  математичного  апарату
еліптичних  кривих  EC  (Elliptic Curves)  з  використанням  відкритих  ключів  і  випадкових
повідомлень. Нехай  Ер(a, b) – еліптична крива, відома учасникам інформаційного процесу;
G –  попередньо погоджена й опублікована точка цієї кривої;  ≠Ер(a, b) = п – порядок групи
кривої. Абонент  А вибирає секретний ключ kа (1 < kа < п) та обчислює значення відкритого
ключа  Yа = kаG,  який передає абонентові  В разом із  заявкою γ = rG.  Абонент  В вибирає
секретний ключ  kb (1 < kb < п)  та обчислює значення відкритого ключа  Yb = kаG і  формує
запит y = kbYa + M, де M – випадкове повідомлення. Абонент В передаються абонентові А –
Yb, y. Абонент  А обчислює  M` = y – kаYb і передає відповідь  x = γ + M` + kаYb абонентові  В.
Абонент В перевіряє рівність γ + M = x – kbYа. 

Повнота протоколу. Абонент А,  що  доводить,  знає  значення  kа,  тому  він  в  змозі
відповісти  на  будь-які  запити  абонента  В.  При  цьому  перевіряючий  В переконується  в
справедливості співвідношення

γ + M = x – kbYа = γ + M` + kаYb – kbYа = γ + M` + kаkаG – kbkаG = γ + M`.
У роботі  визначена повнота та коректність протоколу ZKP EC, наведений приклад

розрахунку,  виконана  перевірка  моделі  і  верифікація  протоколу  (рис.  1).  Для  перевірки
криптографічного протоколу ZKP EC на стійкість до атак супротивника були застосовані
засоби пакету SPAN (Security Protocol Animator) [4] для AVISPA [5] (рис. 2, 3). В результаті
перевірки запропонованого криптографічного протоколу ZKP EC відомих атак на протокол
не знайдено.

Рисунок 1. Моделювання протоколу ZKP EC

Рисунок 2. Моделювання порушника на протокол ZKP EC



Секція 4. Кібербезпека

Рисунок 3. Верифікація і стійкість протоколу ZKP EC до атак

Криптографічні  протоколи  обґрунтовані  на  доказі  з  нульовим  розголошенням,  які
дозволяють  зробити  процедури  ідентифікації,  обміну  ключами  та  інші  криптографічні
операції.  Для  реалізації  протоколу  ZKP  EC  можна  використати  рекомендовані  еліптичні
криві  згідно  ДСТУ 4145-2000  [6].   При використанні  запропонованого  криптографічного
протоколу  ZKP  EC  дозволить  зменшити  розміри  параметрів  протоколу,  збільшити
криптографічну стійкість, зменшити тривалість процесу ідентифікації.
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АНАЛІЗ ВРАЗЛИВОСТЕЙ ТА МЕТОДИ ЗАХИСТУ WEB ДОДАТКІВ

Анотація.  На  сьогодні  кожен  використовує  Web  додатки  через  їх  зручність,
корисність.  Тому  в  необхідності  їх  захисту  немає  сумнівів,  бо  це  доступ  до  особистої
конфіденційної  інформації.  В  роботі  проведений  аналіз  вразливостей  web  додатків  та
методи захисту від них.

Сьогодні  необхідність  веб  додатків  важко  переоцінити.  У  сучасному  житті  їх
використання  необмежене  – від  ігор  та  інших  розважальних  додатків  до  управління
власними коштами (купівля товарів та послуг). Через велику популярність таких ресурсів
пропорційно зростає кіберзлочинність, ціллю якої є порушення конфіденційності інформації
та її доступності. Тому немає жодних сумнівів, що існує необхідність у захисту веб додатків.

Існує  багато  організацій,  що  займаються  аналізом  вразливостей  веб  додатків  [1].
Однією  із  найпопулярніших  є  OWASP  (Open  Web  Application  Security  Project)  [2]  –  це
відкритий проект, що займається розробкою програмного забезпечення, наприклад, OWASP
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Zed Attack Proxy – найпоширеніший безкоштовний інструмент з аналізу безпеки веб додатків
та  розробкою  документації.  Один  з  популярних  документів  – OWASP  TOP  10  [3],  де
описуються найактивніші  атаки та використані  вразливості.  Класифікація  вразливостей за
OWASP TOP 10 показана на рис. 1. 

Рисунок 1. Класифікація вразливостей за OWASP TOP 10

У роботі виконано аналіз вразливостей та запропоновані методи їх усунення.
1. Ін’єкції  (Injection).  Дуже поширені  у старих проектах.  Найчастіше знаходяться  в

SQL,  LDAP,  NoSQL  запитах,  командах  операційних  систем.  Результатом  впровадження
ін’єкції є втрата інформації, її крадіжку.

2. Порушення  автентифікації  (Broken Authentication).  Пов’язана  ця  атака  з
аналогічними та схожими системами доступу, до яких використовуються стандартні облікові
дані,  що  легко  підбираються.  Зловмисникам  достатньо  отримати  доступ  до  одного
облікового запису для компрометації системи.

3. Виявлення чутливої інформації  (Sensitive Data Exposure). Використовується атака
при слабких алгоритмах шифрування та недостатньо захисного механізму зберігання даних.
Зазвичай,  це  інформація  про  стан  здоров’я  користувача,  дані  кредитних  карток,  що
потребують більшого захисту та регламентуються законами або нормами, такими як GDPR
або закони про конфіденційність.

4. Зовнішні  об’єкти  XML (XML  External  Entities).  За  замовчуванням багато  старих
процесорів XML дозволяють перебирання уніфікованих ідентифікаторів ресурсів, внаслідок
чого можливо виконати атаку відмова в обслуговуванні.

5. Порушення  контролю  доступу  (Broken  Access  Control).  Недоліками  вважається
відсутність  автоматичного  виявлення  та  відсутність  ефективності  функціонального
тестування розробниками додатків. Наслідком атаки є представлення зловмисника в якості
користувача  додатку  або  адміністратора,  що  виконує  привілейовані  функції  додавання,
модифікації кожного запису у базі даних.

6. Неправильна конфігурація безпеки (Security Misconfiguration). Вона може бути на
різних  рівнях  додатку,  включаючи  мережеві  сервіси,  бази  даних,  фреймворки,  що
використовуються  при  розробці  додатка  та  інше.  Це  може  надати  зловмиснику
несанкціонований доступ до функціоналу системи.

7. Міжсайтовий  скриптинг  (Cross-Site  Scripting).  Приблизно  дві-треті  кількості
додатків мають таку вразливість. Вплив XSS атак важко переоцінити – це крадіжка даних
сесій користувача за допомогою коду зловмисника, що виконується у браузері жертви атаки
або доставка небезпечного програмного забезпечення.

8. Небезпечна  десеріалізація  (Insecure Deserialization).  Вплив  недоліків  десеріалізації
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може призвести до атаки віддаленого виконання коду, однієї з найсерйозніших можливих атак.
9. Використання  компонентів  з  відомими  вразливостями  (Using  Components  with

Known  Vulnerabilities).  Модулі,  що  використовуються  у  розробці,  можуть  мати  відомі
вразливості. Або при підтримці додатка протягом тривалого часу, розробникам важко буде
знайти застарілі частини програми. Згодом, можливо знайдеться вразливість і залежно від
ролі в додатку цього модуля, наслідки можуть бути різними.

10. Недостатні  логування  та  моніторингу  (Insufficient Logging &  Monitoring).
Найбільш вдалі атаки починаються з аналізу вразливостей. При недостатньому моніторингу
дій у системі, ризик ймовірності проведення успішною атаки зростає майже на 100%. 

Висновок.  Web  додатки  є  складовою сучасного  життя.  Через  велику  популярність
зростає  кіберзлочинність,  бо  є  можливість  нанести  шкоду  віддалено  та  непомітно.  Тому
розробникам  необхідно  знати  про  найпопулярніші  атаки  на  додатки,  щоб  максимально
захистити свій продукт, отримувати довіру користувачів та покращувати повсякденне життя.
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ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ OPENVPN 
В РАМКАХ СЕРВІСУ  «HEALTH TRACKER»

Анотація.  В даній роботі описується процедура застосування технології  VPN для
підключення клієнтів мобільного сервісу «Health Tracker» до серверу послуг. В якості основи
для оверлейної мережі використовується віртуальна мережа, побудована за технологією
OpenVPN. 

У зв’язку з тим, що дані, які можуть передаватися між компонентами та підсистемами
сервісу  «Health  Tracker»  [1],  можуть  мати  статус  персональних,  –  виникла  задача
використання захищених каналів зв’язку. На рис. 1. відображені місця в алгоритмі роботи
сервісу [1], де виникає проблема захисту даних.
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Рисунок 1. «Незахищені» місця в алгоритмі сервісу «Health Tracker»

Для побудови захищених каналів зв’язку між клієнтами та сервером сервісу «Health
Tracker» пропонується використовувати одну з реалізації концепції VPN – OpenVPN [2,3].
Головними плюсами даної технології є ліцензія «GNU GPL» та кросплатформність. Безпека і
шифрування в OpenVPN забезпечується бібліотекою OpenSSL і протоколом транспортного
рівня  Transport  Layer  Security.  В  OpenSSL  буде  використовуватися  асиметрична
криптографія:  у  кожного учасника  обміну даними є два ключі  – публічний (відкритий)  і
приватний  (секретний).  Варто  відмітити,  що  приватний  ключ  секретний,  і  повинен
залишатися в межах вузла, на якому він створений. Публічний ключ повинен передаватися
учасникам обміну даними. Тут необхідно врахувати, що шифрування даних збільшує трафік
і уповільнює обмін даними. Чим більше довжина ключа, що застосовується для шифрування
даних, тим важче буде його підібрати, а й тим помітніше вийде уповільнення обміну даними.

В результаті застосування OpenVPN були налаштовані наступні компоненти:  центр
сертифікації  (видає  сертифікати  на  вимогу вузлів  мережі  VPN),  власне,  сервер  OpenVPN
(створення  оверлейних  тунелів),  клієнт  OpenVPN,  сертифікати  (публічні  ключі)  X.509
(використовуються  для  зашифровування  даних),  приватний  ключі  (створюються  і
зберігаються  на кожному вузлі  мережі  OpenVPN, призначені  для розшифрування даних і
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ніколи  не  повинні  передаватися  по  мережі),  список  відкликання  сертифікатів  CRL,  файл
Діффі-Хелмана (використовується, щоб в разі викрадення ключів виключити розшифрування
трафіку, записаного ще до цього викрадення), статичний ключ HMAC (забезпечує захист від
DoS-атак і флуду).

Таким  чином,  з  метою  захисту  персональних  даних,  що  передаються  між
підсистемами сервісу «Health  Tracker»  та  клієнтами було запропоновано  використовувати
технологію OpenVPN. Подальшою роботою має бути програмна реалізація та оцінка роботи
сервісу після нововведень. 

Робота  належить  до  циклу  робіт  про  розробку  мобільного  сервісу  отримання
інформації про заборону вживання деяких продуктів харчування «Health Tracker».
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МЕТОДИ ЗАХИСТУ ДИТИНИ В КІБЕРПРОСТОРІ

Анотація.  За  останні  декілька  років  розвиток  технологій  у  сфері  інтернету  та
мобільних пристроїв досяг небувалого піку. Сьогодні кількість людей, що мають доступ до
швидкісного інтернету зростає постійно.  Вікова аудиторія  розширюється  з  не меншою
швидкістю і на жаль сьогодні ми маємо мережу у котрій дуже велика кількість дітей.
Іншою проблемою, що стоїть більш гостро, є те що поруч з ними у цій мережі перебувають
люди, які спроможні скористатися їх беззахисністью.

Стан досліджень. Проблема розглядається під різними кутами, досліджуються різні
варіанти впливу на аудиторію (інформування батьків  та підлітків  про можливі ризики),  а
також  можливі  шляхи  программного  захисту  пристроїв  користувачів  від  проблем,  котрі
можуть виникнути у мережі інтернет.

Метою дослідження є пошук оптимального шляху вирішення проблем захисту дітей
від  ризиків  пов’язаних  з  використанням  інтернету,  а  також  можливість  їх  усунення  без
обмеження доступу до ресурсів які можуть їх зацікавити. Вирішено дослідити можливості
аналізу  контенту та трафіку з  метою захисту користувачів  від розповсюдженого явища у
мережі - кібербуллінгу.

Основні результати. Найважливишою темою дослідження є проблема яка має назву
«кібербулінг». Кібербулінг - це образи чи погрози, висловлені жертві за допомогою засобів
електронної  комунікації,  зокрема,  повідомлень  в  соціальних  мережах,  миттєвих
повідомленнях, електронних листах і СМС. З кожним роком стрімко збільшується кількість
трагедій,  до яких призводить кібербулінг.  На сьогоднішній день не існує інструменту сто
відсоткового захисту від цього типу завдання шкоди людині. Майже єдиний шлях котрий
використовується  зараз  -  обмеження  доступу  до  ресурсів  на  котрих  існує  ймовірність
винекнення проявів кібербуллінгу. Цей підхід є найменш оптимальним, тому що кристувач,
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навіть  якщо  це  дитина,  вимушений  відмовитись  від  ресурсів  котрі  можуть  бути  йому
необхідними.  Обмеження  такого  роду  створюють  перешкоди  для  розвитку  людини,  та  її
свобод у доступі до відкритої информації, а також до перешкод у користуванні сучасними
методами комунікації.  Як альтернатива -  пропонується:  не обмежувати доступ,  а зробити
можливим аналіз  даних, з котрими ознайомлюється користувач,  та при наявності  проявів
кібербуллінгу  -  блокування  лише  деякого  функціоналу,  або  користувачів  які  виявилися
джерелом проявлення кібербуллінгу, а також можливість інформування батьків про підозру
того  що  їх  дитина,  можливо  є  жертвою  кібербулінгу.  Автоматизація  процесу  виявлення
джерел  розповсюдження  кібербуллінгу  надасть  можливість   зробити  в  мережі  більш
захищений простір для дітей у фоновому режимі,  без перешкод у використанні  загально-
доступних ресурсів.

Висновки. Проблема захисту дітей у кіберпросторі не є віришенною на сьогоднішній
день, про те має можливі варіанти вирішення, котрі у застосуванні   разом з роботою над
освітою батьків - може надати дійсно серйозні  результати.   Вирішення проблеми шляхом
аналізу  даних,  а  не  лише  аналізу  призначення  ресурсів,  виглядає  перспективною  та  має
реальні перспективи на широке впровадження.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМ С РЕШАЮЩЕЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ
НА БАЗЕ ТАЙМЕРНЫХ СИГНАЛОВ

Аннотация.  Разработка  методов  расчета  и  определения  на  их  основании
оптимальных частотных характеристик сигналов,  каналов  и корректоров,  по минимуму
энергии межсимвольной интерференции в дискретных системах с переменной скоростью
передачи.

Развитие  современной  техники  связи  характеризуется  повышением  требований  к
скорости и достоверности передачи информации.

Главным препятствием на пути повышения скорости передачи данных по каналам с
ограниченной полосой даже прим малых уровнях фонового шума являются межсимвольные
интерференции,  обусловленные  тем,  что  в  определенных  условиях  единичные  элементы
сигнала,  проходящие через канал,  растягиваются во времени. Результатом этого являются
хвосты,  тянущиеся  за  сигналами  и  интерференцирующих  с  несколькими  соседними
аналогичными  сигналами,  оказывая  взаимное  мешающее  влияние  при  определении  их
информационных значений в процессе приема. 

Исследования, проведенные за последние годы многими специалистами,  позволили
получить существенные результаты, которые частично решают эту проблему.

Однако  остались  нерешенными  задачи,  связанные  с  минимизацией
интерференционных  помех  при  изменении  скорости  передачи  в  частотно-ограниченных
каналах.

Поэтому целью работы является  разработка  методов расчета  и  определения  на  их
основании  оптимальных  частотных  характеристик  сигналов,  каналов  и  корректоров,  по
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минимуму энергии межсимвольной интерференции  в  дискретных  системах  с  переменной
скоростью передачи.

Поставленная цель достигается решением следующих задач:
- оптимальный выбор фазового спектра сигнала путем минимизации дисперсионной

длительности на выходе канала при заданном амплитудном спектре;
- минимизация дисперсионной длительности сигнала путем оптимального выбора его

амплитудного спектра при заданном фазовом спектре;
-  оптимизация передаточной функции фазового корректора по величине дисперсии

межсимвольной интерференции при идеально синхронном приеме дискретных сигналов;
-  оптимизация  передаточной  функции фазового корректора  в  случае  не  идеальной

синхронизации;
- изучение влияния изменения ФЧХ фильтра на свойства отсчетности его импульсной

реакции с произвольно заданным АЧХ, а также вывод общего выражения, описывающего
ФЧХ фильтра, при которой выполняется свойство отсчетности импульсной реакции фильтра
с изменением скорости передачи;

-  разработка  нового  подхода  к  определению  квадратичного  эффекта
дискретизованного сигнала,  который можно использовать для вычисления межсимвольной
интерференции.

Практическое применение работы:
-  полученные  в  ходе  работы  статистические  параметры  искажений  и  ошибок  в

реальных каналах позволяют построить модели потоков ошибок 
-  синтезированный  алгоритм  формирования  таймерных  сигнальных  конструкций  с

синдромным  исправлением  смещений  значащих  моментов  восстановления  позволяет
увеличить мощность множества таймерных сигналов на заданном промежутке времени. 

-  предложенный  принцип  формирования  таймерных  сигнальных  конструкций  с
периодическим повторением элементов канального алфавита обеспечивает сжатие спектра
сигнала. 

-  синтезированный  алгоритм  одновременного  использования  таймерных  и
позиционных кодов позволяет увеличивать скорость передачи и помехоустойчивость систем
передачи информации.
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РОЗРОБКА ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ В УМОВАХ РЕФОРМИ
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У  зв’язку  з  медичною  реформою  всі  відомості  про  пацієнта  переносяться  в
кіберпростір. Сукупність даних про пацієнта, які належать до декларації про вибір лікаря, є
персональними  даними  пацієнта.  Важливе  в  забезпеченні  кібербезпеки  для  організації
залежить від політики безпеки, яка організована в ній. [1] Медичні дані, які використовують
в мед закладах, мають високу важність, а їх втрата або витік може привести до серйозних
проблем, а також фінансових втрат. 

Основні загрози для інформаційної безпеки закладах в мед пов'язані з використанням
неперевіреної програмного забезпечення , хакерськими атаками, отриманням спаму (також
може  містити  віруси),  халатністю  співробітників.  Рідше  втрата  даних  викликана  такими
причинами, як збій в роботі апаратно-програмного забезпечення або крадіжка обладнання.
Втрати медичних даних неприпустимо.

Процес створення системи захисту інформації можна розділити на три етапи:
- формування політики мед закладу в області інформаційної безпеки;
- вибір і впровадження технічних і програмних засобів захисту;
- Розробка та проведення ряду організаційних заходів.
При  цьому  слід  враховувати  державні  нормативні  документи  і  стандарти,  які

регулюють питання інформаційної безпеки . 
Політика підприємства в області інформаційної безпеки
Фундаментом  для  створення  системи  захисту  інформації  є  документ,  в  якому

формулюються  принципи  і  основні  положення  політики  медичного  закладу  в  області
інформаційної безпеки. Охоплює наступні питання

1.  Розробка  правового  забезпечення  захисту  інформації.  Фактично  це  система
нормативно-правових документів, актуальних для діяльності підприємства. З її допомогою, з
одного  боку,  визначаються  правила  забезпечення  інформаційної  безпеки  в  закладі
(наприклад,  обов'язки співробітників),  а  з  іншого -  встановлюється відповідальність  за  їх
порушення.  До  складу  правового  забезпечення  включаються  державні  закони  та  акти
(наприклад,  закон  про  державну  таємницю),  внутрішні  нормативні  та  організаційні
документи  підприємства  (статут,  правила  внутрішнього  розпорядку,  інструкції  для
співробітників про збереження медичної тайни або іншої таємниці і т.д.).

2.  Визначення  потенційних  загроз  безпеки  інформації.  Їх  можна  розділити  на  три
групи - це загрози, що виникають:

- внаслідок дій людини - це можуть бути як випадкові помилки персоналу при роботі з
інформаційною системою (неправильне введення даних або їх видалення), так і навмисні дії
(крадіжка документів або носіїв інформації);

-  внаслідок  некоректної  роботи  або  відмови  технічних  або  програмних  засобів
(наприклад, збій в роботі операційної системи, викликаний вірусом);

-  через  стихійних  лих,  природних  катаклізмів,  форс-мажорних  обставин  (повені,
пожежі, смерчі, військові дії тощо).

Список потенційних загроз для інформаційної безпеки медичного закладу може бути
дуже великий. Рекомендується оцінити кожну з них з позиції  здорового глузду або даних
статистики,  а  потім  проранжувати  за  ступенем  ймовірності  виникнення  та  обсягу
потенційного збитку.

3.  Складання  переліку  даних,  що  підлягають  захисту.  Інформація,  яка
використовується  в  медичному  закладі,  може  бути  відкритою  (доступна  для  всіх)  або
закритою (доступна для обмеженого кола осіб). До першого типу відносяться відомості, що
не становлять державної або комерційної таємниці, не належать до категорії конфіденційної
інформації (згідно із законодавством або внутрішніми документами закладу).

До другого типу відносяться:
-дані, що становлять державну таємницю - їх перелік визначається законодавством;
- комерційні  або службові  відомості  -  будь-яка інформація,  пов'язана з  медичними

технологіями,  медичними розробками,  витік  або втрата  яких може дати шкоди інтересам
медичного закладу;
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-персональні дані співробітників.
Ця інформація повинна бути захищена в першу чергу. Для кожного типу такого роду

даних вказується,  як і  де вони виникають,  за допомогою яких програмних або технічних
засобів ведеться їх обробка, які підрозділи (співробітники) з ними працюють і т.д.

4. Створення підрозділу, відповідального за питання захисту інформації. Як правило,
на підприємствах існує поділ функцій, пов'язаних із забезпеченням інформаційної безпеки.
Це  має  на  увазі,  що  за  розробку  політики  безпеки,  виконання  організаційних  заходів
відповідає  служба  безпеки  закладу,  а  питання,  пов'язані  із  застосуванням  будь-яких
програмних і апаратних засобів

Висновки важливість  складання  безпеки   політики  безпеки  для медичних  закладів
безперечна.  Розгляд специфічних питань,  пов`язаних з медичними розробками,   історіями
хвороби тощо , особливо актуальне в час проведення медичної реформи

Список літератури
1. moz.gov.ua/article/for-medical-staff/jak-medikam-pracjuvati-z-personalnimi-danimi-

pacientiv.
2. Остроухой  Б.  В.,  Петрик  Б.  М.,  Прнсяжнюк  М.  М.  та  ін.  Інформаційна  безпека

(соціально-правові аспекти) .; за заг. ред. Є. Д. Скулиша. – 2010.
3. Закон України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах"

від 31 травня 2005 р. // ВВР України. – 2006. – №26. – Ст. 347.
4. Батлер Дж. От пародии к политике // Введение в тендерные исследования. – Харьков:

ХЦГИ. –  СПб.: Алетейя, 2001. – Ч. 2. – С. 164-173.
5. Бабак В. Д., Козловський В. В., Хорошко В.  О.Чирков Д. В. Підготовка фахівців із

захисту інформації в Україні // Захист інформації. – 2001. –№ 4.

Щербак А.О., Астраханцев А.А.
ХНУРЕ

 Щербак О.В.
ХНУПС ім. І. Кожедуба

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДІВ МЕРЕЖНОЇ СТЕГАНОГРАФІЇ
ДЛЯ ВІДДАЛЕНОЇ АВТЕНТИФІКАЦІЇ КОРИСТУВАЧІВ

Анотація.  Віддалена  автентифікація  все  більше  зустрічається  в  нашому
повсякденному  житті,  оскільки  уряд,  а  також  інші  організації  звертаються  до  їх
використання при виконанні найважливіших процедур (наприклад, перевірка автентичності
користувачів).  Однією  з  найважливіших  проблем  при  використанні  віддаленої
автентифікації  є  передача  біометричних  даних  через  незахищені  канали  зв'язку.  Для
вирішення  цієї  проблеми  було  запропоновано  проводити  автентифікацію  за  допомогою
мережної  стеганографії.  В  результаті  даної  роботи  було  розроблено  програми,  що
вбудовують данні в мережні фрагменти даних (protocol data units).

З  ростом  Інтернету,  одним  з  найважливіших  чинників  інформаційної  технології  і
комунікації  є  інформаційна  безпека.  Багато  де  вже застосовується  віддалена  біометрична
аутентифікація, наприклад, на Заході віддалену автентифікацію вже успішно застосовують
такі банки, як Bank of America (за відбитком пальця та райдужною оболонкою ока), Royal
Bank of  Scotland (за  відбитком пальця),  Barclays  (по судинному малюнку пальця)  і  Wells
Fargo (2 способи:  або по голосу і  обличчю ,  або по судинному малюнку очного яблука).
Таким чином, важливим фактором є захист автентифікаційних даних, в процесі їх передачі
від користувача серверу. Тому для того, щоб зробити процес віддаленої автентифікації більш
безпечним, метою даної роботи є дослідження ефективності застосування методів мережної
стеганографії для приховування процесу обміну біометричними даними у вигляді біохешів.
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В  процесі  виконання  даної  роботи  було  реалізовано  три  методи  мережної
стеганографії, де в якості контейнерів були використані поля заголовків TCP, HTTP та ICMP.
Перший метод з вбудовуванням даних в TCP заголовок, замінює поле  TCP Window Size на
один байт даних, що необхідно приховати. TCP Window Size – це кількість октетів (починаю-
чи з номера підтвердження), які приймаюча сторона готова прийняти на даний момент без
підтвердження. Програма по черзі бере по одному байту даних з інформації яку необхідно
приховати, потім конвертує обраний байт у десяткове число, це число множиться на 150, та
якщо результат множення менше десяти тисяч, це число знову помножується на 6, після чого
результуюче число заноситься до поля Window Size. Ці два множники виступають секретни-
ми ключами, не знаючи яких, приймаюча сторона не зможе відновити приховане повідом-
лення зі стегоконтейнеру. Коли на машині передавача все готово до передачі даних, не обхід-
но на стороні приймача запустити програмне забезпечення та перехопити трафік, що йде зі
сторони передавача і провести процедуру вилучення вбудованої інформації.  Програма ви-
бере дані, що зберігаються у полі Window Size кожного сегменту, та виконає зворотні перет-
ворення. Для того щоб маніпулювати полями TCP було використано Python Framework Scapy.

Другий  метод  який  було  використано  –  це  приховування  даних  у  HTTP  заголовку.
Програма має як клієнтську (передавач), так і серверну частину (приймач). Клієнт перетворює
повідомлення в двійковий формат і кодує його як пробіл всередині заголовків запитів. Одиниця
кодується як подвійний пробіл, а нуль – як один. Перше місце після двокрапки в заголовках
HTTP не використовується для приховування даних. У разі подвійного пробілу це візуально
дуже помітно. Крім того для більшої скритності пробіл також додається прямо перед кінцем
заголовка (\r\n), що важче помітити. На стороні приймача, сервер витягує дані з заголовків та
повертає приховане повідомлення в первісному вигляді. 

Останній метод, приховує данні у ICMP заголовках. Вся програма складається з двох
шарів,  перший відповідає за  графічний інтерфейс,  криптографію та стиснення, другий за
вбудовування даних у ICMP заголовки. Обидва шари – це окремі програми, які взаємодіють
одна з одною за допомогою черги повідомлень IPC Unix. Розроблена програма забезпечує
два режими стеганографії: 

1)  Швидкий.  У  кожний  пакет  ICMP  можна  вставити  60  байт  прихованих  даних.
Приховані дані будуть розміщені у полях: Identifier (2 байти), Sequence number (2 байти) та у
полі даних (розмір залежить від розміру пакета). Пакет було обрано розміром 64 байти.

2) Безпечний. У кожний ICMP пакет можна вставити чотири байти даних. Приховані
дані будуть розміщені лише у полях Identifier  (2 байти),  так і  Sequence number (2 байти).
Даний  режим  більш  безпечний,  ніж  режим  «Швидкий»,  але  швидкість  передачі  даних
повільніша.

Тому в залежності від необхідності можна використовувати режим «Швидкий», якщо
важливо швидко передати дані,  але  при цьому знехтувати  стійкістю до виявлення або ж
використовувати  режим  «Безпечний»  для  більшої  стійкості  до  виявлення  скритого
повідомлення. 

У більшості випадків має місце залежність надійності системи від обсягу вбудованого
повідомлення.  Таким чином,  в залежності  від обраних цілей,  можна визначити необхідне
співвідношення  надійності  та  обсягу  вбудованого  повідомлення  в  стеганосистему,  що
призводить до використання різних методів стеганографії.  Найбільший обсяг прихованого
повідомлення в одному контейнері можна приховати за допомогою вбудовування даних в
ICMP пакети (режим «Швидкий»). Розмір прихованих даних складає 93,75% від загального
розміру пакету, а менш за все можна вбудувати даних в один контейнер за допомогою HTTP
стеганографії – лише 0,72% складають приховані дані від загального розміру пакету. Якщо
порівнювати методи за швидкодією, то тут також приховування даних в ICMP пакеті (режим
«Швидкий») є найбільш швидким, це досягається за рахунок використання стиснення даних
з використанням бібліотеки  Zlib.  Найповільнішим методом виявився  метод приховування
даних у TCP.
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В результаті, для всіх вище описаних методів було розраховано ККП та швидкодію
(табл. 1), а також окремо було досліджено швидкодію приховання даних з використанням
методу ICMP при різних його конфігураціях (табл. 2). 

Таблиця 1 – Порівняння характеристик розроблених методів

HTTP TCP
ICMP

(«Безпечний»)
ICMP

(«Швидкий»)
ККД, біт 36 / 4944 8 / 160 32 / 512 480 / 512
Розмір

прихованих
даних

24
байти

1
Mбайт

24
байти

1
Mбайт

24
байти

1
Mбайт

24
байти

1
Mбайт

Швидкодія,
сек.

0.0032 302.97 2.4153
>1

часу
0.0067 0.1430 0.0006 0.0126

Таблиця  2  –  Порівняння  характеристик  методу  ICMP стеганографії  при  різних
конфігураціях

ICMP («Безпечний») ICMP («Швидкий»)
192 bits 1 Mbyte 192 bits 1 Mbyte

Швидкодія без
компресії, сек.

0.008457 166.612 0.000916 11.3239

Швидкодія без
шифрування, сек.

0.006541 0.142846 0.000544 0.009109

Швидкодія без
компресії та

шифрування, сек.
0.003726 152.062 0.000468 10.6663

В  результаті,  при  виборі  безпечного  методу  для  віддаленої  автентифікації
користувачів  важливо  вибрати  правильне  відношення  надійності  системи  від  обсягу
вбудованого повідомлення, так метод ICMP («Безпечний») є найбільш відповідним. Дані, що
вбудовуються  у  поля протоколу  займають  лише 6,26% від  загального  розміру  пакету,  та
швидкодія є прийнятною для того щоб проводити віддалену автентифікацію користувачів.
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	За останні два десятиліття бездротова мережа набула значного розвитку. З одного боку, широкий спектр сучасних бездротових технологій значно полегшив наше повсякденне життя й, таким чином, стимулював великий попит на мобільні пристрої: ноутбуки, смартфони, планшети тощо. З іншого боку, популярність цих мобільних пристроїв, у свою чергу, сприяла швидкому розвитку бездротової мережі.
	Мережі Wi-Fi працюють в неліцензійній смузі частот 2,4 ГГц, у якій, як правило, виникає підвищений рівень перешкод. Чим більш «шумний» канал, тим більше застосовуються надійні механізми модуляції та виправлення помилок, що зменшують швидкість передачі даних. Низька потужність сигналу, яка в цілому залежить від умов розповсюдження радіосигналів, призводить до низької продуктивності.
	Важливою задачею є здатність точно передбачати рівень сигналу, що приймається (RSSI), на ймовірному місцерозташуванні станції. Типовий підхід для розробки моделі прогнозування полягає в проведенні вимірювань у конкретному середовищі розповсюдження радіосигналу. Після проведення відповідного аналізу даних вимірювань можлива розробка моделі розповсюдження радіохвиль. Точне передбачення потужності прийнятого сигналу може компенсувати проблеми поганої зони обслуговування мережі й забезпечити прийнятну якість обслуговування.
	На практиці доволі складно моделювати потужність прийнятого сигналу через випадкові характеристики бездротового каналу, який може змінюватися як у часі, так і в просторі. Зокрема, сигнал в бездротовому середовищі поширення може піддаватися декільком явищам, таким як відображення, розсіювання і дифракція. Тому, приймач отримує кілька копій вихідного сигналу з затримкою, що призводять до тимчасового або просторового завмирання рівня сигналу.
	Таким чином, моделювання рівня сигналу є важливим завданням, адже продуктивність бездротової мережі більшою мірою залежить від умов радіопокриття. Тому, важливо проводити вимірювання й аналізувати зібрані дані для розробки моделі прогнозування, характерної для цього середовища поширення.
	Метою цієї роботи є аналіз параметрів емпіричної моделі поширення радіохвиль на основі експериментальних вимірювань показника рівня сигналу (RSSI) всередині приміщення на частоті 2,4 ГГц.
	Емпіричні моделі – це моделі, які розроблені на основі експериментальних вимірів потужності прийнятого сигналу, проведених у типовій обстановці навколишнього середовища. Емпіричні моделі зазвичай розглядають втрати в тракті як функцію деяких значущих параметрів: відстані, частоти, висоти антени. Вони зазвичай прості в реалізації і вимагають дуже низьких обчислювальних зусиль. Недоліком цих моделей є їхня низька точність для конкретних випадків, оскільки вони не беруть до уваги конкретне середовище поширення. Крім того, враховується тільки прямий шлях передачі сигналу між передавачем і приймачем, який вкрай рідко є переважаючим шляхом, а такі ефекти, як дифракція, розсіювання і відображення трапляються частіше. Емпіричні моделі широко використовуються в проектуванні бездротових мереж через низький обчислювальний час і обчислювальне навантаження.
	Нижче наведено графік (рис.1), на якому відображено залежність рівня сигналу від відстані, побудована на основі найпопулярніших емпіричних моделей (за однакових вхідних даних).
	Як видно, ці моделі дають усередненні значення, до того ж зі значними розбіжностями (деякі більш «оптимістичні», деякі менш)
	Точності даних моделей розповсюдження не завжди достатньо ,
	Тестування бездротової мережі проводилося за допомогою декількох (задля отримання більш точних результатів) популярних програм. Зокрема, було використано програму «Acrylic Wi-Fi Home», а також «Wi-Fi Scanner», оскільки вони багатофункціональні та дозволяють в онлайн-режимі спостерігати за безліччю параметрів мережі.
	
	Рисунок 1. Графік залежності рівня сигналу від відстані
	Функції програм «Acrylic Wi-Fi Home» а також «Wi-Fi Scanner» складаються з моніторингу, сортування і запису всіх доступних параметрів Wi-Fi, а саме: SSID, MAC-адрес, канал, індикатор потужності прийнятого сигналу (RSSI), тип мережі, протокол безпеки мережі в межах зони дії WNIC. Ці параметри фіксуються, у середньому, щосекунди. Вони здатні працювати на частотах 2,4 ГГц і 5 ГГц.
	
	Рисунок 2. Приклад користувацького интерфейсу
	Список літератури
	В настоящее время практически ни одно приложение криптографии не обходится без использования хэширования [1].
	Хэш-функции [2] предназначены для преобразования некоторого набора данных, записанных, как правило, в двоичном алфавите, в некоторую битовую комбинацию фиксированной длины, называемую сверткой (табл. 1).
	Хэш-функции применяют для проведения статистических экспериментов, тестировании логических устройств, построении алгоритмов быстрого поиска и проверки целостности записей в базах данных. Основным требованием к хэш-функциям является равномерность распределения их значений при случайном выборе значений аргумента. Достоинством алгоритмов вычисления контрольных сумм с помощью хэш-функции является высокое быстродействие и простой способ аппаратной реализации.
	В криптографии хэш-функции применяются для решения следующих задач:
	‑ построение систем контроля целостности данных при их передаче по каналу связи или хранении;
	‑ аутентификация источника данных.
	Таблица 1 – Основные стандарты хэш-функций
	Характеристики
	SHA-1
	SHA-224
	SHA-256
	SHA-384
	SHA-512
	Максимальная длина сообщения
	264-1
	264-1
	264-1
	2128-1
	2128-1
	Длина блока
	512
	512
	512
	1024
	1024
	Длина хэш-образа
	160
	224
	256
	384
	512
	Число раундов
	80
	64
	64
	80
	80
	Длина слова
	32
	32
	32
	64
	64
	В работе предлагается исследовать помехозащищённость (помехоустойчивость и скрытность) системы связи с автоматическим запросом повторной передачи (ARQ – Automatic repeat request) на основе программного моделирования канала передачи данных [3].
	Целью работы является разработка метода повышения помехоустойчивости и скрытности передачи на основе хэш-функции в системах связи с ARQ.
	Для задачи исследования выполнен сравнительный анализ следующих систем передачи, в которых в качестве контрольной суммы используется:
	– бит проверки на чётность (рис. 1);
	– проверочные разряды циклического кода (CRC) (рис. 2);
	– контрольная сумма, которая получена с помощью хэш-функции (рис. 3).
	
	Рисунок 1. Передача информации по каналу с использованием бита чётности:
	k –информационная последовательность; r – бит проверки на четность.
	
	Рисунок 2. Передача информации по каналу с использованием
	циклического кода (CRC).
	
	Рисунок 3. Передача информации по каналу с использованием контрольной суммы
	хэш-функции: k –информационная последовательность;
	r – контрольная сумма на основе хэш-функции.
	ПІДВИЩЕННЯ ЗАХИЩЕНОСТІ МЕРЕЖІ ПІДПРИЄМСТВА ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ SIEM-СИСТЕМИ
	Зручні налаштування плагіну і відносно періодичності очистки бази даних і автоматичності очистки, що також економить наш час и дозволяє зробивши один раз налаштування плагіну, не повертатись постійно, щоб знову робити очистку.
	Рисунок 2. Автоматичний звіт про очищення
	1. До плагіну включено велика кількість даних, які можна видаляти з бази даних Wordpress:
	2. Можливість автоматичного налаштування видалення потрібних даних;
	3. Надання звіту після проведення очистки;
	4. Плагін легкий, простий в налаштуванні;
	5. Займає мало місця на хостингу;
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