
Секція 4. Кібербезпека

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.
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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.
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