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СЕКЦІЯ №1 ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА 

МЕРЕЖІ 

 

CИСТЕМИ СУПУТНИКОВОГО ЗВЯЗКУ 

 

Гнотівський Едуард Віталійович 

 Державний університет телекомунікацій, 

Навчально-науковий інститут телекомунікацій,  

м.Київ 

 

Розглянуто для реалізації  яких цілей було 

розроблено систему супутникового зв’язку. Наведені 

переваги використання супутникового зв’язку в 

порівнянні з іншими телекомунікаційними системами з 

подібним функціональним застосуванням.. Також 

розглянута сама побудова системи супутникового 

зв’язку її топології, та сучасні компанії які уже на 

протязі довгого періоду, успішно розробляють 

апаратуру на основі  технологій систем супутникового 

зв’язку. 

 

Системи супутникового зв'язку (ССС) розроблені 

для задоволення потреб у зв'язку і супутникового 

доступу в Інтернет в будь-якій точці земної кулі. 

Системи супутникового зв'язку дозволяють 

користувачам отримати доступ до послуг зв'язку в 

першу чергу там, де використання наземних каналів не 

виправдано економічно або неможливо. 

Глобальні IT тренди змінюють традиційні схеми 

спільної роботи і управління. Стрімко зростає потреба в 

телекомунікаціях, де потрібно бути на зв'язку і мати 

можливість доступу до даних в будь-який час і в будь-

якому місці. Наземні лінії зв'язку технологічно не 

можуть забезпечити такий доступ. Для цього необхідна 

велика кількість наземних ретрансляторів, а зв'язок 

через море і океан або в важкодоступних місцях 

(пустеля, гори, ліс) в принципі не можливий. Тому, 

супутникові системи зв'язку, найчастіше, це єдине 
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можливе рішення в забезпеченні зв'язку між 

віддаленими людьми, об'єктами і регіонами. 

Системи супутникового зв'язку мають деякі 

переваги, головна з яких - це якісна телефонія за межами 

зони покриття станціями стільникового зв'язку. Тривала 

автономна робота, довгий час знаходження в режимі 

очікування виклику (за рахунок малого 

енергоспоживання), малу вагу і всенаправлена антена - 

надає користувачеві високі гарантії працездатності у 

віддаленні від наземного зв'язку. Також, системи 

супутникового зв'язку використовують там, де при 

високошвидкісній передачі даних необхідні надійність і 

відмовостійкість. 

         Головними користувачами послуг супутникового 

зв'язку є корпорації з великою кількістю філій, державні 

галузеві підприємства газової і нафтової сфери, 

авіаційної і залізничної логістики, військові, поліція, 

медицина, а також приватні клієнти. 

Побудова корпоративної мережі супутникового 

зв'язку (Рис. 1) можна умовно розділити на два етапи - 

будівництво центральної наземної станції і встановлення 

малих наземних станцій (VSAT). Будівництво 

центральної наземної станції складається з повного 

комплексу робіт, що включає передпроектне 

обстеження, проектування і будівництво всіх систем - 

антенного посту, радіочастотного і телекомунікаційного 

устаткування, електроживлення, управління кліматом, 

пожежогасіння, охоронної сигналізації, 

відеоспостереження і віддаленого управління. Залежно 

від конкретних вимог замовника, мережа може мати 

різну топологію - "зірка", "повнозв’язкова" мережа, 

окремі канали "точка-точка" або їх комбінацію.   
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Рис. 1 Мережі супутникового зв’язку 

 

В даний час існує багато виробників систем 

супутникового зв'язку. Одним з піонерів індустрії 

наземного обладнання супутникового зв'язку є компанія 

ANACOM, Inc. Вже понад 30 років компанія розробляє і 

виробляє устаткування супутникового зв'язку і є лідером 

ринку, за рахунок випуску нових і вдосконалених 

продуктів з високою надійністю і продуктивністю. 

Компанія ЛІТЕР, є партнером ANACOM, Inc. на 

території України. 

        Вартість обладнання для забезпечення 

супутникового зв'язку розраховується виходячи з пакету 

послуг і зони покриття. Компанія ЛІТЕР, як системний 

інтегратор, виконує повний комплекс робіт по вибору 

технологій, підбору обладнання від провідних 

виробників, проектуванню, побудові і розгортанню 

систем, введенню в експлуатацію, навчанню, а також 

гарантійному та післягарантійному сервісному 
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обслуговуванню корпоративних супутникових мереж 

зв'язку. 

 

             Література 

1. Микола Філяшкін, Віктор Рогожин, Андрій Скрипець, 

Тетяна Лукінова. Інерціально-супутникові навігаційні 

системи  

2. Вильмс Столлингс. Беспроводные линии связи и сети. 
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АКТИВНЕ ОБЛАДНАННЯ МЕРЕЖ ЗВ’ЯЗКУ 

Гнотівський Едуард Віталійович 

 Державний Університет Телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут Телекомунікацій  

м.Київ 

 

Активне обладнання мереж зв'язку складається з 

пристроїв, які використовуються для організації 

кінцевих і вузлових пунктів, а також інтерфейсних 

пристроїв, які забезпечують спряження апаратури з 

лініями зв'язку. Телекомунікаційне і активне 

обладнання — це сукупність апаратно і програмно 

сумісного обладнання, об’єднаного в єдину систему з 

метою передачі даних між пристроями різного типу. 

До телекомунікаційного та активного обладнання 

належать всі пристрої, які забезпечують передачу і 

прийом мережевого трафіку, а також зв’язок одних 

телекомунікаційних систем з іншими. 

 

 У технічній літературі набули вжитку такі 

позначення класів апаратури: DTE, DCE і DTE/DCE. 

Охарактеризуймо кожен з них більш детально. 

 Усі пристрої в мережі, які функціонують як джерела 

та приймачі даних на фізичному рівні моделі OSI/ISO, 

визначаються як клас DTE (Data Terminal Equipment) – 

кінцева апаратура даних (КАД). У термінології 

електрозв'язку дана апаратура називається ще «кінцевим 

обладнання даних» (КОД).  

Разом із функцією формування даних, у реалізації 

якої в основному бере участь програмне забезпечення, в 

КАД здійснюється також функція керування потоком 

даних для узгодження роботи джерела й приймача. Ця 

функція, як правило, виконується апаратно. 

 Відмінною особливістю обладнання класу DTE є те, 

що воно не належить до складу устатковання ліній 

зв'язку.  

Для забезпечення обміну даними між пристроями 

DTE через канали зовнішніх телекомунікацій необхідно 
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використовувати фізичні інтерфейсні пристрої, які 

здійснюють обробку даних з урахуванням вимог 

передачі каналом певного стандарту. Ці пристрої 

забезпечують не тільки протокол фізичного рівня, а й 

фізичні засоби приєднання до середовища передачі, а 

тому вважаються устаткованням лінії зв'язку.  

Обладнання, що забезпечує сполучення DTE з 

каналами зв'язку, визначається як клас DCE (Data 

Communication Equipment) - апаратура передачі даних 

(АПД). Пристрої DCE працюють на фізичному рівні, 

відповідаючи за передачу й прийом сигналів потрібної 

форми та потужності в середовищі передачі, й не 

можуть розглядатися в якості джерел і приймачів даних.  

Визначаючи чіткіше, варто зауважити, що мережеве 

обладнання важко розподілити за конкретними класами 

DTE та DCE. Наприклад, мережевий адаптер можна 

вважати як складовою комп'ютера (DTE), так і частиною 

каналу зв'язку (DCE).  

У кожному сегменті інформаційної мережі DTE 

набуває функцій будь-якого джерела даних, поданих у 

форматі кадру 100 канального рівня. Отже, це може бути 

й мережевий адаптер, і вихідний порт комутатора, й 

вихідний порт маршрутизатора. Хоча кадр даних 

спочатку продукується мережевим адаптером 

комп'ютера, а через комутатор або маршрутизатор 

відбувається його трансляція, для сегменту мережі, 

під’єднаного до вихідного порта комутатора або 

маршрутизатора, цей кадр є новим. Отже, вихідний порт 

і комутатора, і маршрутизатора стає джерелом кадрів і 

може розглядатися як вихід пристрою DTE. 

 Зважаючи на вищепростежене, такі комунікаційні 

пристрої, як мости, комутатори і маршрутизатори 

розглядають у межах змішаного класу – класу DTE/DCE, 

де розрізняють відповідні типи портів: DTE або DCE. 

Для цих портів принципами функціонування є такі: для 

порту DTE сигнал даних передавача є вихідним, а 

сигнал даних приймача – вхідним; для порту DCE– 

відповідно навпаки. 
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АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗАСТОСУВАННЯ 

РАДІОРЕЛЕЙНИХ СИСТЕМ 

 

Гончаренко Микола Олександрович 

Державний університет Телекомунікацій, 

Навчально-науковий інститут Телекомунікацій 

м.Київ 

 

Технологія радіорелейних ліній в даний час досягла 

високого якісного і кількісного розвитку. Протягом уже 

багатьох років одним з найбільш економічних і швидких 

способів організації радіопередачі інформаційно-

транспортних потоків на великі відстані залишається 

радіорелейний зв'язок. Радіорелейні системи зв'язку 

застосовуються як альтернатива провідним (мідним або 

оптоволоконним) системам там, де прокладка кабелю 

неможлива або економічно невигідна і там, де потрібно 

забезпечити зв'язком в короткі терміни. 

Сьогодні РРЛ стали важливою складовою 

частиною мереж електрозв'язку - відомчих, 

корпоративних, регіональних, національних і навіть 

міжнародних, оскільки мають ряд важливих переваг. 

 

Серед технічних засобів, що застосовуються при 

побудові телекомунікаційних мереж, радіорелейні 

станції (РРС) займають особливе місце. Досить часто їх 

застосування залишається єдиним засобом, що 

забезпечує будівництво високошвидкісних транспортних 

мереж зв'язку там, де прокладка кабелю неможлива або 

недоцільна з економічних міркувань. Останнім часом 

затребувана реалізація ліній рівня «останньої милі» для 

надання абонентам послуг голосового телефонного 

зв'язку, Інтернет та кабельного телебачення. У 

приміських і сільських районах з недостатнім ступенем 

проникнення сучасної телекомунікаційної 

інфраструктури застосування радіорелейних станцій 

вирішує таку проблему за рахунок швидкості 
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розгортання, щодо швидкої окупності і високої 

пропускної здатності. 

Досить поширена схема застосування 

радіорелейних станцій в складі інтегрованої системи 

абонентського радіодоступу, коли за допомогою РРС 

забезпечується транспортне сполучення для передачі 

даних від опорної транспортної мережі на точку доступу, 

до якої підключається обладнання доступу. Така схема 

знаходить своє застосування при телефонізації 

котеджних селищ і приміських районів. 

Радіорелейні системи зв'язку застосовуються як 

альтернатива провідним (мідним або оптоволоконним) 

системам там, де прокладка кабелю неможлива або 

економічно невигідна і там, де потрібно забезпечити 

зв'язком в короткі терміни. 

Сьогодні РРЛ стали важливою складовою 

частиною мереж електрозв'язку - відомчих, 

корпоративних, регіональних, національних і навіть 

міжнародних, оскільки мають ряд важливих переваг, а 

саме: легке розгортання і простота експлуатації; не 

потрібно організовувати додаткові роботи по прокладці 

кабельних магістралей; можливість швидкої установки 

обладнання при невеликих капітальних витратах; швидке 

виявлення і усунення несправностей у роботі 

устаткування; економічно вигідний вид зв'язку, особливо, 

якщо мова йде про передачу сигналу на великі відстані; 

висока якість передачі інформації. 

 

Перелік використаної літератури: 

1. Радиорелейные станции для «последней мили» / 

В.А. Васильев. — Режим доступа: 

http://www.oc.ru/media/010.html  

2. Пректирование и расчет радиорелейных линий 

связи/Под ред. Е.В.Рыжкова. - М.: Связь, 2011. - 264 с. 

3. Проектирование радиорелейных линий прямой 

видимости: Методическая разработка / 

В.А.Корнеев.,Э.К.Атаянц. - Рязань: РРТИ, 2010. - 32 с. 
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ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ 

СACTI ДЛЯ КОНТРОЛЮ JAVA ДОДАТКІВ В 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІЙ МЕРЕЖІ 

 

Богуславський Олексій Олексійович 

                                                      Державний університет 

Телекомунікацій, 

Навчально-науковий інститут Телекомунікацій 

м.Київ 

Система моніторингу Cacti дозволяє успішно 

вирішувати завдання швидкого налаштування 

моніторингу Java-додатків. Якщо потрібно швидко з 

нуля зробити моніторинг - рекомендую це як один з 

робочих варіантів. Якщо ж у  плани входить побудова 

довгострокового моніторингу, то, на мій погляд, має 

сенс подивитися на такі варіанти: впроваджувати 

потужні системи типу Nagios, або писати свою 

спеціалізовану надбудову над RRD.  

 

У міру збільшення розмірів мережі все більш 

актуальним стає питання забезпечення її безперебійної 

роботи, своєчасне знаходження проблемних ділянок. 

Домогтися цього, можна тільки проводячи постійний 

моніторинг. 

Можна виділити кілька завдань що вирішуються за 

використанням додатків призначених для моніторингу 

мережевих і системних ресурсів. Виходячи з них, 

сформулювати вимоги до системи моніторингу: 

контроль доступності та робочих характеристик 

серверів, сервісів і активного обладнання, оцінка 

завантаженості і доступності каналу передачі 

інформації. 

здатність накопичувати всю зібрану інформацію про 

об'єкти моніторингу.  

для перегляду статистики необхідний зручний 

інтерфейс, за допомогою якого можна швидко складати 

необхідні запити.  

можливість моніторингу в реальному часі.  
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Сам контроль по собі це половина завдання, система 

моніторингу повинна вміти попереджати адміністратора 

про появу проблем. Для вирішення таких завдань було 

обрано Cacti. 

Сьогодні існує багато різноманітних платформ, мов 

програмування та засобів для створення та тестування 

додатків. Усі ці платформи часто вузько спеціалізовані 

(мають вузьку сферу використання). Мова 

програмування Java з’явилася у 1995 році, як нащадок 

відомої та всюдисущої мови C++, під гаслом “Write 

once, run anywhere” (напиши один раз — запускай де 

завгодно). Що таке Java? Завдяки накопиченому досвіду 

у C++ та працям багатьох інженерів та математиків була 

розроблена дуже потужна, безпечна та кросплатформова 

мова програмування Java, а також уся інфраструктура, 

яка для неї потрібна. 

Java є мовою програмування, за допомогою якої 

розробники програмного забезпечення (програмісти) 

створюють різни прикладні додатки для комп’ютерів, 

смартфонів, планшетів та інших інтелектуальних 

пристроїв. Особливістю програм на Java є те, що вони 

можуть запускатись на будь-яких комп’ютеризованих 

пристроях, які працюють під різними операційними 

системами, причому без повторної компіляції коду. 

Для їх виконання необхідно лише встановити 

середовище для виконання – JRE (Java Runtime 

Environment), завантаживши його з 

сайту http://www.oracle.com. JRE розроблені для 

багатьох операційних систем – Linux(x86,x64), Mac OS 

X64, Solaris, Windows (x86,x64), завдяки чому код Java 

працює майже на всіх різновидах комп’ютерів та 

операційних систем. 

JRE забезпечує безпечну та зручну роботу додатків на 

Java, тому користувачі можуть не турбуватись про 

несанкціоноване втручання до ресурсів свого 

персонального комп’ютера з боку стороннього Java 

коду. Необхідно лише періодично оновлювати JRE, на 

даний момент остання версія JRE 8 Update 171. 

https://blog.ithillel.ua/ua/articles/riznytsia-mizh-movamy-prohramuvannia-c-i-java
http://www.oracle.com/
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Вбудована технологія забезпечення безпеки Java 

включає в себе значний набір API (Application 

Programming Interface) механізмів та додаткових 

інструментів, включаючи широковідомі та надійні 

алгоритми та протоколи безпеки. 

Це передбачає використання криптографічних 

механізмів захисту інформації, інфраструктуру 

відкритих ключів, захищений зв'язок, автентифікацію та 

контроль доступу. 

Cacti – безкоштовна програма для моніторингу, що 

дозволяє збирати статичні дані за певні часові інтервали 

і відображати їх в графічному вигляді за допомогою 

RRDtool утиліти, призначеної для роботи з круговими 

базами даних (Round Robin Database), які 

використовуються для зберігання інформації про зміни 

однієї або декількох величин за певний проміжок часу. 

 

Література: 
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М. Є. Іваненко, К. С. Суриков, С. Е. Василюк,  В. В. Король, 

П. П. Петренко, К. Р. Верещак; під ред. М. Є. Іваненко. – 

3-е вид. – Харків : Техніка, 1986. – 302 с.   

2. Баркланов И. Г. Технологииизмерений в 

телекоммуникациях / И. Г. Баркланов. – Москва : Эко-

Трендз, 1997. – 139 с. 

3. http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-626-6031-mova-

programuvannya-java-ta-platforma-javafx-prikladi-

zastosuvannya 

4. https://blog.ithillel.ua/ua/articles/java-prohramuvannia.-

shcho-treba-znaty-dlia-pochatku-ta-yaki-prohramy-skachaty 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ПОСЛУГ ІЗ ПЕРЕНЕСЕННЯ 

АБОНЕНТСЬКИХ НОМЕРІВ В УКРАЇНІ НА 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІЙ МЕРЕЖІ ЗАГАЛЬНОГО 

КОРИСТУВАННЯ 

 

Дідус Надія Степанівна 

Гринкевич Ганна Олександрівна 

Державного університету Телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут Телекомунікацій 

м.Київ 

 

Розглянуто процес впровадження послуг із 

перенесення абонентських номерів на мережах рухомого 

(мобільного) зв’язку України. Проведено аналіз надання 

зазначеної послуги за підсумками першого півріччя. 

Підготовлено пропозиції щодо надання цієї послуги на 

мережах фіксованого телефонного зв’язку. 

 

Послуга із перенесення абонентського номера (далі – 

ППН) це - телекомунікаційна послуга, що надається 

абоненту за його заявою, яка полягає у збереженні за 

абонентом наданого йому оператором телекомунікацій 

абонентського номера з метою використання цього 

номера для отримання телекомунікаційних послуг у 

мережі іншого оператора телекомунікацій, що надає 

телекомунікаційні послуги на території України. 

У країнах Євросоюзу ППН є обов'язковою, тому всі 

країни ЄС зобов'язані її забезпечувати. В першу чергу це 

механізм посилення конкуренції на ринку надання 

телекомунікаційних послуг. На обличчя вигода для 

абонентів: зменшення плати супроводжувалося 

підвищенням якості послуг та розширенням зони 

покриття. 

Ретельний аналіз світового досвіду впровадження 

зазначеної послуги довів гостру необхідність, 

перспективність, актуальність та соціальну її значимість 

в Україні.  
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Тривала та плідна праця великої кількості фахівців 

галузі зґрунтована навколо НКРЗІ, забезпечила 

впровадити ППН в Україні з 01.05.2019. 

Наразі ретельно вивчається перші результати 

запровадженої послуги. 

За результатами впровадження ППН, можна 

стверджувати, що послуга користується попитом. І хоча, 

кількість абонентів, що скористались ППН, наразі не є 

великою, водночас загальна динаміка користування 

послугою, в цілому відповідає загальноєвропейському 

досвіду. 

Таким чином, ППН реалізувала право споживачів 

телекомунікаційних послуг на вільний вибір оператора зі 

збереженням власного номера та сприяла активізації 

конкурентного середовища серед операторів рухомого 

(мобільного) зв’язку (далі – РМЗ), в тому числі 

покращенню кількісних та якісних показників 

телекомунікаційних послуг, що надаються споживачам. 

В загальному впровадження ППН на мережах РМЗ 

відбувалось за таким планом: 

1. ППН передбачена ЗУ Про телекомунікації та 

Директивами ЄС 

2. Створено Дорожню карту. 

3. Розроблено ряд нормативно-правових актів. 

4. Розроблено Орієнтовний план та хід його 

виконання. 

5. Встановлено строки впровадження ППН та 

забезпечено надання послуги в цей термін. 

6. Висвітлення результатів надання ППН. 

7. Підготовка пропозицій щодо впровадження ППН 

на мережах фіксованого зв’язку. 

Пропозиції щодо впровадження ППН на мережах 

фіксованого зв’язку: 

1. Економічне обґрунтування доцільності 

впровадження ППН; 

2. Дослідження готовності мережах фіксованого 

зв’язку зо впровадження ППН (наявність аналогового 

комутаційного обладнання); 
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3. Реалізація семизначної системи нумерації у 

межах зони/зон нумерації; 

4. Розроблення Технологічних вимог для мереж 

фіксованого зв’язку; 

5. Здійснення заходів щодо дообладнання 

Централізованої бази даних перенесених абонентських 

номерів; 

6. Визначення найбільш сприятливої для 

впровадження ППН області (регіону) країни у межах зони 

нумерації для пілотного впровадження ППН; 

7. Впроваджувати ППН на фіксованих мережах 

шляхом масштабування на весь фіксований сегмент 

телекомунікаційної мережі загального користування. 

 

Література: 

1. Закон України «Про телекомунікації» від 

18.11.2003 № 1280-IV. 

2. Матеріали Експертної місії ЄБРР в Україні. 

Навчальна програма з регулювання зв’язку в Україні. 

Номерний ресурс та переносимість номерів. Експерт  

Юкка Канервісто. Київ, 6 жовтня 2011 року. 

3. Технічні вимоги до технологічного процесу 

взаємодії телекомунікаційних мереж між собою під час 

надання послуги перенесення абонентського номера 

рухомого (мобільного) зв’язку і його подальшого 

обслуговування, затверджено наказом Адміністрація 

Державної служби спеціального зв’язку та захисту 

інформації України від 14 квітня 2017 року № 244. 

4. Офіційна сторінка НКРЗІ в мережі Інтернет 

https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=99&id=18

10&language=uk  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ 

MIMO LTE МЕРЕЖІ 

Панченко Родіон Васильович 

Державний Університет Телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут Телекомунікацій  

м.Київ 

 

Сучасні мережі LTE підтримують швидкість передачі 

даних до 100 Мбіт/с (при цьому, максимальна швидкість 

3G – 20 Мбіт/с). Однак цей показник може варіюватися 

залежно від місцезнаходження користувача і поточного 

мережевого навантаження. Технологія передбачає 

швидкості більше 300 Мбіт/с, з теоретично можливою 

піковою пропускною здатністю до 1,2 Гбіт/с .Подальше 

підвищення пропускної здатності та якості послуг в 

мережах LTE пов’язано з МІМО. Одні називають це 

рішення технологією або методом формування каналу 

зв’язку з кількома антенами, інші-ідеологією, в рамках 

якої пристрій зв’язку повинен мати декілька каналів 

передачі даних, чи то роутер або система телемовлення. 

Постановка проблеми. Метою проведених досліджень є 

розробка методу збільшення швидкості передачі даних і 

пропускної здатності в системі MIMO LTE мережі за 

рахунок формування діаграми спрямованості з фізичним 

поділом елементів антени. Для досягнення поставленої 

мети необхідно вирішити такі задачі: 

1. Обґрунтувати перспективність впровадження мереж 

LTE та застосування в них технології МІМО.  

2. Проаналізувати існуючі способи підвищення 

швидкості передачі даних та пропускної здатності мережі 

LTE.  

Виклад основного матеріалу. Всі різновиди технології 

МІМО спрямовані на збільшення швидкості передачі 

даних і пропускної здатності LTE мережі за рахунок 

покращення завадостійкості. Абревіатура MIMO 

(Multiple Input Multiple Output) означає «множинний вхід, 

множинний вихід». Тобто будь-яку систему, що працює 

за принципом MIMO, можна розглядати як 
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багатоканальний прилад, який поєднує в собі можливості 

кількох одноканальних. В подальшому все ж надамо 

перевагу визначенню “технологія” МІМО. Переваги 

технології МІМО пов’язані з використанням декількох 

антен. Функціонал MIMO означає, що пристрої мають 

кілька підключень до однієї соти, що підвищує стійкість 

з’єднання і зменшує затримки. Це також збільшує 

загальну пропускну здатність з’єднання. Ми вже бачимо 

реальні переваги MIMO по WiFi маршрутизаторах і 

мережевим адаптерам. MIMO це те, що дозволяє 802.11n 

WiFi досягати швидкості до 600 Мбіт, хоча більшість 

працює на швидкостях до 300–400 Мбіт. Але існує 

значний недолік. MIMO працює краще, якщо антени 

різних операторів знаходяться далі один від одного. На 

невеликих відстанях перешкоди, викликані 

довколишніми антенами, призводять до падіння LTE 

продуктивності. 

Позначення МІМО узагальнює цілий ряд технологій: – 

використання інтелектуальних антен (intelligent 

antennas), які дозволяють формувати вузьку 

направленість (промені), прибирати вплив перешкод за 

рахунок їх компенсації в приймальному пристрої; дана 

технологія дає можливість як підвищити завадостійкість 

каналу зв’язку так і підвищити ефективність 

використання спектру за рахунок передачі даних в 

паралельних променях; – застосування просторово-

часового кодування (Space Time Coding –STC); – 

застосування поляризаційного розділення каналів, 

поляризаційної обробки сигналів. В МІМО відбувається 

взаємне збільшення результуючої амплітуди двох або 

кількох когерентних сигналів при їх накладенні один на 

одного. Процес супроводжується чергуванням 

максимумів (пучностей) і мінімумів (вузлів) 

інтенсивності в просторі. Результат інтерференції 

(інтерференційна картина) залежить від різниці фаз 

сигналів, які накладаються. Інтерферувати можуть всі 

хвилі, проте стійка інтерференційна картина буде 

спостерігатися тільки в тому випадку, коли хвилі мають 
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однакову частоту і коливання в них не ортогональні. При 

інтерференції енергія хвиль перерозподіляється в 

просторі, Це не суперечить закону збереження енергії 

тому, що в середньому, для великої області простору, 

енергія результуючої хвилі дорівнює сумі енергій 

інтерферуючих хвиль. 

Висновки. Обґрунтовано перспективність 

впровадження мереж LTE в порівнянні з іншими 

технологіями. Індустрія LTE робить ставку на розвиток 

операторів мереж 3GPP і уже починає продовжувати 

розгортати мережі в цей час.  Проаналізовано існуючі 

способи підвищення швидкості передачі даних та 

пропускної здатності мережі LTE. Швидкість передачі 

даних при технології МІМО лінійно збільшується зі 

збільшенням числа антен (метод формування каналу 

зв’язку з кількома антенами). 
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Технологія радіорелейних ліній в даний час досягла 

високого якісного і кількісного розвитку. Протягом уже 

багатьох років одним з найбільш економічних і швидких 

способів організації радіопередачі інформаційно-

транспортних потоків на великі відстані залишається 

радіорелейний зв'язок. Радіорелейні системи зв'язку 

застосовуються як альтернатива провідним (мідним або 

оптоволоконним) системам там, де прокладка кабелю 

неможлива або економічно невигідна і там, де потрібно 

забезпечити зв'язком в короткі терміни. 

Сьогодні РРЛ стали важливою складовою 

частиною мереж електрозв'язку - відомчих, 

корпоративних, регіональних, національних і навіть 

міжнародних, оскільки мають ряд важливих переваг. 

 

Розрізняють тропосферні радіорелейні лінії ТРРЛ і 

радіорелейні лінії прямої видимості. 

Головним принципом лежачим в основі 

тропосферних радіорелейних ліній зв'язку є ефект 

відображення дециметрових і сантиметрових радіохвиль 

від шаруватих і турбулентних неоднорідностей в 

тропосфері. Це дозволяє організувати зв'язок на відстань 

до 300 км при відсутності прямої видимості між 

станціями. Відстань можна збільшити до 450 км 

розміщуючи радіорелейних станцій на природних 

височинах. Одним з мінусів тропосферних радіорелейних 

ліній зв'язку є сильне ослаблення сигналу. Ослаблення 

виникає при поширенні сигналу через атмосферу, і 

внаслідок розсіювання частини сигналу при відбитті від 

тропосфери. Через це для стійкого радіозв'язку, зазвичай, 

використовуються передавачі потужністю до 10 кВт, 
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високочутливі приймачі з малошумящими елементами, і 

антени з великою апертурою (до 30x30м²). Так само у 

тропосферного радіорелейного зв'язку спостерігається 

постійна наявність повільних, швидких і селективних 

завмирань сигналу. Для зменшення впливу швидких 

завмирань на сигнал застосовується рознесений 

частотний і просторовий прийом. Через це на 

тропосферних радіорелейних станціях зазвичай 

розташовано кілька прийомних антен. На сьогоднішній 

день ТРРЛ знаходять обмежене застосування через 

низьку пропускну здатність і порівняно низьку якість 

передачі інформації. 

В основному, під радіорелейним зв'язком 

розуміють саме радіорелейний зв'язок прямої видимості. 

Основною умовою при побудові даних радіорелейних 

ліній є наявність прямої видимості між антенами сусідніх 

радіорелейних станцій. Вимога присутності прямої 

видимості між станціями викликано виникненням 

дифракційних завмирань при частковому або повному 

закритті траси поширення радіохвиль. Втрати при 

дифракційних завмираннях викликають сильне 

ослаблення сигналу, через що радіозв'язок між станціями 

стає неможлива [1]. 

 
Рисунок 1.1. Принцип побудови а)тропосферних 

РРЛ  

б) РРЛ прямої видимості 

 

Тому для стабільної радіозв'язку антени сусідніх 

станцій, зазвичай розташовують на природних 

височинах, спеціальних телекомунікаційних щоглах або 
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баштах так, щоб на трасі поширення радіохвиль не було 

перешкод.  

Довжина прольоту радіорелейного зв'язку 

обмежена, як правило, 40 - 70 км, так як присутня 

необхідність наявності прямої видимості між сусідніми 

станціями.  
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м.Київ 

 

Досліджено комплекс моделей і методів аналізу 

ЛСМ (літаючих сенсорних мереж), побудованих з 

використанням РЛА загального користування на основі 

протоколів БТМ сенсорних мереж ZigBee, 6LoWPAN, 

Thread, RPL і протоколів маловживаючих мереж 

сімейства LPWAN. Розглянути типова структура, 

можливі варіанти архітектури та напрямки 

перспективних досліджень в цієї сфері. Таким чином 

практично зроблено певний внесок у розвиток нового 

класу сенсорних мереж які є частиною МСО і 

призначені для надання нових послуг як користувачам 

МСО, так і пристроїв літаючих мереж при 

міжмашинної взаємодії M2M. 

 

 У магістерській кваліфікаційній роботі на підставі 

аналізу ряду новітніх технологій в сфері 

телекомунікацій встановлено, що в даний час 

сформувалася концепція розвитку мереж зв’язку на 

середньострокову до 2025 року і довгострокову до 2030 

року перспективу, відома як концепція Інтернету речей. 

Відповідно до основних засад концепції за короткий час 

з’являються все більш нових додатків,  принципово 

змінюється архітектура, характер взаємозв’язків 

прістроїв і можливості мереж зв’язку, покращується 

якість та розширюється спектр послуг, що надаються 

користувачам.  

В якості мережі, яка могла б повною мірою реалізувати 

основні положення концепції Інтернету речей, в даний 

час розглядається мережа зв’язку п’ятого покоління, 
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основними особливостями яка здатна забезпечити 

функціонування телекомунікацій в умовах надщільного 

розміщення терміналів мережі і ультрамалих затримок, а 

також обслуговувати взаємодії «пристрій - пристрій» 

D2D. 

Основними новими додатками мереж зв’язку п’ятого 

покоління в даний час є: Інтернет речей, Тактильний 

Інтернет, Доповнена реальність і літаючі мережі. 

Розвиток безпілотних літальних апаратів та 

інфраструктури розумних міст ставить безліч нових 

теоретичних і практичних завдань. Одне з них - 

побудова сенсорної мережі (що проникає всюди) як 

мережі, толерантною до затримок, із застосуванням 

безпілотних літальних апаратів (РЛА) в якості засобу 

доставки даних. Ця задача передбачає організацію 

взаємодії вузлів БСМ із засобами зв’язку РЛА з 

урахуванням особливостей їх руху. 

 Запропонована модель фрагмента літаючої 

сенсорної мережі для передачі даних на великі відстані. 

В результаті проведення серії комп’ютерних 

експериментів були отримані результати, які дозволили 

виявити затримки і втрати пакетів, що виникають при 

передачі на всіх ділянках мережі при різних швидкостях 

передачі даних, а також були зроблені висновки по 

вибору швидкості передачі даних, близькою до 

оптимальної для даної архітектури мережі. 

 За допомогою вищеописаної архітектури була 

розроблена імітаційна модель передачі даних з БТМ 

сенсорної мережі в Інтернет. На основі попередніх 

досліджень на модельній мережі були отримані вихідні 

дані для розробки імітаційної моделі. Так, обсяг 

переданих даних з БТМ сенсорної мережі становить 10 

Мбайт. Ці дані необхідно передати по ЛСМ на відстань 

120 км. Літаюча сенсорна мережа в моделі представлена 

у вигляді системи масового обслуговування. Робота була 

виконана за допомогою пакета імітаційного 

моделювання AnyLogic. Модель описує залежність 

кількості доставлених пакетів і затримок передачі 
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пакетів до базової станції від швидкості передачі даних. 

Обмеження за часом роботи РЛА не враховуються. 

Згідно з отриманими результатами можна зробити 

висновок, що найбільш оптимальною швидкістю 

передачі даних для мережі з вищеописаної архітектурою 

і сценарієм роботи є 240-480 біт/с. На даних швидкостях 

передачі даних спостерігається найменша затримка (11-

14 с) і з прийнятним рівнем втрат пакетів (3-10%). 
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 Перехід від традиційних мереж з 

комутацією до мереж з комутацією каналів є однією 

з найбільш актуальних проблем для операторів 

зв’язку. Розробки в області IP – комунікацій 

пов’язані зі створенням комплексних рішень, що 

дозволяють при розвитку мереж наступного 

покоління зберігати існуючі підключення та 

забезпечити безперебійну роботу в будь-якій мережі 

телефонного доступу: на інфраструктурі мідних 

пар, по оптичним каналам, на бездротовій і провідній 

мережі.   

 Одним з основних аспектів, який повинен 

братися до уваги при проектуванні мереж NGN, є 

забезпечення якості обслуговування(QoS).  

Трьохрівнева модель оцінки якості складається з: 

транспортного рівня, рівня послуг та рівня 

користувача(Рис.1). 

На рівні користувача оцінюються показники 

суб'єктивної думки людини, наприклад суб'єктивна 

оцінка якості сприйняття окремого виду інформації.  

На рівні послуг оцінюються різні аспекти якості 

послуги. Такі як швидкість передачі даних, механізми 

кодування і багато іншого. 

На транспортному рівні оцінюється якість 

функціонування мережі: затримки, втрати, варіація 

затримки і т.д. 
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Рис.1.Трьохрівнева модель оцінки якості 

Якість сприйняття (Quallity of Experiencе, QoE) - 

загальна прийнятність послуги або програми з точки зору 

кінцевого користувача.   

Якість сприйняття з точки зору користувача може 

бути виражена сукупністю параметрів, які описуються в 

термінах, зрозумілих як службі, що надає послугу, так і 

користувачеві, і не залежать від структури мережі.  Вони 

орієнтовані переважно на ефект, що сприймається 

користувачем, повинні бути гарантовані користувачеві 

службою і піддаватися об'єктивному виміру в точці 

доступу до послуги.   

Якість обслуговування (Quality of Service, QoS) - 

сумарний ефект показників якості послуги, який визначає 

ступінь задоволеності користувача послуги.[1] Термін 

«якість обслуговування» також відноситься до 

сукупності мережевих технологій (механізмів QoS), 

метою яких є надання постачальнику можливості 

керувати рівнем якості наданих ним послуг.   
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Якість функціонування мережі (Network 

Performancе, NP) вимірюється за допомогою параметрів, 

які розглядаються оператором зв'язку і використовуються 

при розробці, конфігурації, експлуатації та технічному 

обслуговуванні мережі.[2]  Показники NP визначаються 

незалежно від продуктивності кінцевого обладнання та 

дій користувача, але залежать від  мережевої технології, 

що використовується.  Для кожної мережевої технології 

визначається система рівнів якості обслуговування, 

описуваних за допомогою наборів вимог, які носять назву 

класів QoS цієї технології.  Розроблено мережеві класи 

QoS для протоколів IP, АTM (Asynchronous Transfer 

Mode), Frame Relay.[3] 

Види якості обслуговування: 

 необхідна 

 пропонована 

 досягнута 

 сприймаюча 

Необхідна: та якість обслуговування, яку очікує 

користувач. Описується в загальних рисах, без 

використання спеціальних технічних термінів. 

Визначається для окремої послуги або типу послуг 'з 

кінця в кінець'. 

Пропонована: рівень обслуговування, який 

постачальник зобов'язується забезпечити користувачеві. 

Обумовлюється в угоді про рівень обслуговування 

(Service Level Adreement, SLA), що укладається між 

оператором і користувачем або між різними операторами. 

Досягнута: рівень якості досягнутий при наданні 

послуги користувачеві. Визначається на основі тих же 

параметрів, що і пропонована якість обслуговування, що 

забезпечує можливість їх порівняння. 

Сприймаюча: рівень задоволення користувача 

наданою послугою 

Описується за допомогою градацій задоволення згідно 

деякій шкалі. Відповідає характеристиці QoE- якості 

сприйняття. 

Виділяють такі  рівні якості обслуговування: 
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 Best Effort Service. Негарантована доставка. Загалом, в 

цій моделі відсутні будь-які механізми QoS, 

використовуються всі доступні ресурси мережі та 

відсутні механізми управління трафіком.  Для 

поліпшення QoS використовується розширення смуги 

пропускання у вузьких місцях, проте це не завжди дає 

потрібний ефект тому як існують типи трафіку, чутливі 

до затримок і джиттеру (наприклад VoIP). Негарантована 

доставка даних (best-effort service) є доставкою за 

можливістю, передбачає тільки забезпечення зв’язності 

вузлів мережі. Але для більшості аплікацій, орієнтованих 

на передачу інформації (аплікацій, що забезпечують 

взаємодію по FTP), ця послуга є цілком достатньою. 

 Integrated Service (IntServ). Інтегроване обслуговування. 

Забезпечує наскрізну (End-to-End) якість обслуговування, 

тобто відбувається резервування ресурсів на всьому 

шляху проходження трафіку. Для резервування ресурсів 

(Resource reservation) використовується протокол RSVP, 

гарантуючи необхідну пропускну здатність. Істотним 

недоліком є постійне резервування ресурсу, навіть в тому 

випадку, якщо він не використовується або 

використовується не повністю. Резервування мережних 

ресурсів дозволяє зменшити величину затримки передачі 

пакетів за рахунок зменшення затримки комутації та 

звести до мінімуму рівень втрат пакетів. 

 Differentiated Service (DiffServ). Диференційоване 

обслуговування. Для забезпечення QoS використовується 

ряд спеціальних компонентів, таких як класифікатори та 

формувачі трафіку на кордоні мережі, також 

застосовуються функції розподілу ресурсів в ядрі мережі. 

DiffServ виконує дві функції. Перша – формування 

трафіку на кордонах мережі функції класифікації, 

маркування пакетів і управління інтенсивністю. Друга – 

реалізація політики  покрокового обслуговування PHB 

(Per-Hop Behavior), яка включає функції розподілу 

ресурсів і відкидання пакетів. 

Архітектурна модель DiffServ.  
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Архітектура диференційованих послуг (Рис.2) 

забезпечує якість обслуговування на основі чітко 

визначених компонентів, які комбінуються з метою 

надання необхідних послуг. Вона орієнтується для 

застосування в мережах постачальників мережних послуг 

і магістральних мережах. 

Основним моментом у моделі DіffServ є 

диференціювання трафіка шляхом його розбивання на 

класи з різним пріоритетом. Архітектура DіffServ 

передбачає наявність класифікаторів та формувачів 

трафіку на границі DіffServ-домену, а також підтримку 

функції розподілу ресурсів у ядрі мережі з метою 

забезпечення необхідної політики покрокового 

обслуговування PHB. Граничні маршрутизатори 

DіffServ-домену виконують функцію класифікації та 

встановлюють значення поля DSCP відповідно до 

необхідного рівня QoS. Внутрішні вузли DіffServ-домену 

забезпечують просування пакета на підставі поля DSCP у 

його заголовку, тобто реалізують РНВ-політику. 

 
Рис.2 Архітектура диференційованих послуг 

В архітектурі DіffServ з метою надання необхідної 

якості обслуговування передбачається така послідовність 

обробки пакетів: 

1. На прикордонних маршрутизаторах DiffServ-домену, 

тобто при входженні в домен, виконується: 

 класифікація пакетів відповідно до необхідного рівня 

QoS; 
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 відповідне маркування поля DSCP у заголовку кожного 

ІP-пакета; 

 формування трафіка відповідно до параметрів, які 

обговорені в SLA (функції вирівнювання та обмеження 

інтенсивності трафіка); 

 постановка пакета в чергу на мережних вузлах. 

2. У транспортній мережі, тобто усередині DіffServ-домену, 

реалізується PHB-політика: 

 формування та обслуговування черг (функція розподілу 

буферних і канальних ресурсів); 

 відкидання пакетів з метою попередження виникнення 

перевантаження.[4] 

Per-Hop Behaviors (PHB) - це політика покрокового 

обслуговування, іншими 

словами, це якийсь алгоритм дій з обробки пакетів, 

що виконується на кожному вузлі. PHB визначає, до якої 

з черг віднести пакет, а також скидання пакетів в черзі в 

разі перевантажень. 

РНВ-політика включає такі функції:  

 РНВ-політика розподілу ресурсів – механізми 

обслуговування черг. Механізми обслуговування черг 

поділяються: за принципом розподілу ресурсів: без 

розподілу ресурсів(FIFO), пріоритетний розподіл 

ресурсів(PQ), пропорційний розподіл ресурсів(CQ, 

WRR), рівномірний розподіл ресурсів(WFQ, CBWFQ); за 

наданням гарантій: з наданням гарантій(CBWFQ,LLQ), 

без надання гарантій(FIFO, PQ); за принципом 

формування черг: на основі потоку(WFQ), на основі 

класу(CBQ. CBWFQ); за режимом виконання: 

розподілений режим(DWFQ), нерозподілений 

режим(WFQ). 

 РНВ-політика відкидання пакетів - Зважений алгоритм 

довільного раннього виявлення (WRED - Weighted 

Random Early Detection) 

Традиційним для Internet механізмом 

обслуговування черг є механізм “першим прийшов, 

першим обслужений” (first-in, first-out — FIFO), 

відповідно до якого пакети передаються в тому порядку, 
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в якому вони були поставлені у вихідну чергу. Не 

дивлячись на те що механізм FIFO досить простий і його 

легко реалізувати, він не здатний проводити відмінність 

між декількома потоками трафіку. Отже, механізм FIFO 

не може забезпечити пріоритетну по відношенню до 

інших потоків обробку. 

Зважений механізм рівномірного обслуговування 

черг (Weighted Fair Queuing - WFQ) є механізмом 

обслуговування черг з врахуванням приналежності 

пакетів до того або іншого класу трафіку. Відповідно до 

механізму WFQ кожному потоку трафіку призначається 

певна вага, яка  обумовлює частоту обслуговування 

пакетів даного потоку. Механізм WFQ підтримує 

пріоритетну обробку потоків з великою вагою, а також 

захист і рівномірне обслуговування потоків з однаковою 

вагою шляхом вживання макси-мінної схеми 

рівномірного розподілу ресурсів (max-min fair-share, 

allocation scheme). 

Механізм CBWFQ є зваженим механізмом 

обслуговування черг (WFQ) на основі класу. Відповідно 

до механізму CBWFQ кожен клас трафіку поміщується в 

окрему підчергу і обслуговується залежно від виділеної 

йому смуги пропускання. Механізми пріоритетного 

обслуговування були створені на базі використання черги 

із строгим пріоритетом і схеми кругового 

обслуговування. Мінімальне тремтіння при передачі 

голосового трафіку може забезпечити модифікований 

шляхом додавання черги із строгим пріоритетом 

механізм CBWFQ . Механізм CBWFQ з пріоритетною 

чергою дозволяє забезпечити обслуговування чутливого 

до затримок трафіку (наприклад, голосового) за 

допомогою використання черги із строгим пріоритетом; 

при цьому всі останні класи трафіку обробляються за 

допомогою стандартного планувальника CBWFQ. 

Механізм CBWFQ з пріоритетною чергою називається 

також механізмом обслуговування черг з малою 

затримкою (low latency queuing — LLQ). 



49 
 

Алгоритм WRED, передбачає можливість 

інтенсивнішого відкидання пакетів, що належать певним 

типам трафіку, і менш інтенсивного відкидання всіх 

останніх пакетів. Механізм WRED на основі потоку 

встановлює ненульову імовірність відкидання пакетів 

при знаходженні середнього розміру черги між 

мінімальним і максимальним пороговими значеннями 

навіть для тих потоків, які характеризуються всього лише 

декількома поставленими в чергу пакетами. Механізм 

WRED  на основі потоку збільшує імовірність відкидання 

пакетів лише для тих потоків трафіку, чиї вимоги 

перевищили справедливу долю ресурсів з врахуванням 

коефіцієнта масштабування.[5, c.209-251] 
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МІГРАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ  IР-ТРАНКІНГА 

 

Андрієнко Олеся Григорівна 
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Навчально-науковий інститут Телекомунікацій  

м.Київ 

 

Взаємопроникнення ІР- і ТОМ-технологій 

(обслуговування базового виклику в поєднанні з 

розширенням спектра надається мережею зв'язку 

інформаційного обслуговування) дозволяють створити 

ефективні бізнес-моделі операторської діяльності. 

Проаналізувавши цей підхід, на прикладі добре 

зарекомендувала себе технологія ІР-транкінга. На 

першому етапі впровадження технології ІР-транкінга 

(створення сполучної лінії між двома телефонними 

станціями через однорідну ІР-середу) використовуються 

виключно з метою вторинного ущільнення 

інформаційних каналів на довго магістральних 

напрямках, за рахунок чого знижується собівартість 

міжміського та міжнародного трафіку. Йдеться про 

формування з'єднання між існуючими ТОМ-

комутаторами. Також організовуються пучки 

віртуальних сполучних ліній на базі технології ІР-

транкінга з тунельною сигналізацією. Це дає можливість 

мінімізувати обсяг обладнання і спростити мережеву 

конфігурацію. 

Можливість вибору типу кодека на підставі 

критеріїв маршрутизації виклику (вхідна транк-група, 

префікс пункту призначення, необхідна послуга доставки 

інформації) забезпечує максимальне ущільнення 

доступної смуги пропускання в залежності від якості 

транспортного середовища.  

На другому етапі впровадження при появі 

повноцінної магістральної IP-мережі описано вище 

технічне рішення програмно реконфігурується для 

управління зовнішнім воротарем (gatekeeper, GK). Це 

забезпечує перехід від незалежних направленій IP-



51 
 

транкінга до повноцінного мережевого функціонуванню, 

значно розширюючи можливості маршрутизації, 

тарифікації та взаємодії з зовнішніми контент-серверами 

в процесі обслуговування виклику. Медіашлюзи MGW 

може функціонувати і в комбінованому режимі, 

зберігаючи для частини напрямків повний набір функцій 

маршрутизації. Він стає кінцевою точкою IP-мережі. 

Позитивним моментом тут являється мінімізація 

кількості переходів IP / TDM, що благотворно 

позначається на якості мови в з'єднаннях. 

Наступним кроком еволюції транспортної мережі є 

повний перехід до обслужувані викликів гнучким 

комутатором. На цьому етапі також шляхом програмної 

реконфігурації обладнання здійснюється перехід до 

TDM-сигналізації (ОКС № 7 і DSSІ), безпосередньо 

оброблюваної гнучким комутатором, і до прямого 

управлені медіашлюзи за допомогою протоколу MGCP. 

Додатково розширюються про-програмні функції 

медіашлюзи, зокрема, за рахунок функцій інтерактивного 

автоінформатора (IVR), що базується на мові опису 

сценаріїв голосових повідомлень і меню голосового 

розширюваної мови розмітки (Voice extensible Markup 

Language, VoiceXML).  

Література: 

1. Семенов Ю.В. Проектирование сетей связи следующего 

поколения. - СПб.: Наука и Техника, 2005. – 240 с. 

2. Телекоммуникационные системы и сети. Том 3. – 

Мультисервисные сети / Под ред. проф. Шувалова В.П. 

– М.:  Горячая линия-Телеком, 2005. – 592 с. 
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МАРШРУТИЗАТОРА ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ДОСТУПУ ДО ЗАГАЛЬНИХ РЕСУРСІВ 

 

Кузьменко Максим Михайлович 

Державний Університет Телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут Телекомунікацій  

м.Київ 

 

В даній роботі визначено поняття «VPN» та 

розкрито основні принципи роботи цієї мережі. Також 

зосереджено увагу саме на налаштуванні VPN PPTP 

сервера на базі маршрутизатора для організації 

доступу до загальних ресурсів. 

Перш за все варто визначитись з термінологією. 

VPN (Virtual Private Network, віртуальна приватна 

мережа) – це узагальнена назва технологій, які 

дозволяють забезпечити побудову логічної (віртуальної) 

мережі поверх фізичної, найчастіше поверх мережі 

Інтернет або інших мереж з низьким рівнем довіри. 

Для побудови мереж VPN зазвичай 

використовуються тунелі, тунелювання – це процес 

встановлення з'єднання між двома точками з 

використанням інкапсуляції, коли дані одного протоколу 

поміщаються в «конверти» іншого протоколу з метою 

забезпечення їх проходження в невідповідному 

середовищі, забезпечення цілісності та конфіденційності, 

захисту за допомогою шифрування і тощо . 

Тобто, якщо підходити до питання термінології 

строго, то під VPN слід розуміти віртуальну мережу, яка 

утворюється шляхом встановлення тунельних з'єднань 

між окремими вузлами. 

За схемою організації можна виділити дві великі 

групи: клієнт-серверні технології та просто тунелі. У 

назві перших, зазвичай, прийнято використовувати 

абревіатуру VPN, у других – ні. Тунелі вимагають 

наявності з обох кінців виділеної IP-адреси, не 

використовують допоміжних протоколів для 
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встановлення з'єднання і можуть не мати інструментів 

контролю каналу. Клієнт-серверні рішення, навпаки, 

використовують додаткові протоколи і технології, які 

здійснюють установку зв'язку між клієнтом і сервером, 

контроль і управління каналом, забезпечення цілісності 

та безпеки переданих даних. 

PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol, тунельний 

протокол точка-точка) – це один з найбільш відомих 

клієнт-серверних протоколів, набув широкого 

поширення завдяки тому, що, починаючи з Windows 95 

OSR2 PPTP-клієнт був включений до складу ОС. В даний 

час підтримується практично всім спектром систем і 

пристроїв, включаючи роутери і смартфони. 

У даному дослідженні розглядається випадок, коли 

VPN сервер буде використовуватися для надання 

загальних ресурсів клієнтам з іншої мережі. У базових 

налаштуваннях нам потрібно вказати діапазон 

внутрішніх ІР адрес, які клієнти отримають автоматично, 

ім'я користувача і пароль.  

Після цього слід підключитися до даного VPN і 
перевірити наявність доступу до загальних ресурсів. В 
ролі прикладу виступить мобільний клієнт. 

При налаштуванні пристрою потрібно вказати 

назву теми, тип протоколу, в даному випадку це PPTP ім'я 

і пароль. У графі адреса сервера потрібно вказати 

статичну ІР адресу або DDNS налаштований на роутері. 

Після чого потрібно зайти в будь-який кліет з підтримкою 

локальних ресурсів і перевірити до них доступ.  

Література: 
1. Настройка VPN на роутере и Интернет вещей – 

[електронний ресурс]. Режим доступа: https://le-

vpn.com/ru/vpn-connected-devices/ (дата обращения: 

20.04.2020); 
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chast-1-obshhie-voprosy.html (дата обращения: 

20.04.2020); 

https://le-vpn.com/ru/vpn-connected-devices/
https://le-vpn.com/ru/vpn-connected-devices/
https://interface31.ru/tech_it/2019/06/nastraivaem-vpn-chast-1-obshhie-voprosy.html
https://interface31.ru/tech_it/2019/06/nastraivaem-vpn-chast-1-obshhie-voprosy.html


54 
 

3. Как настроить свой собственный VPN-сервер – 

[електронний ресурс]. Режим доступа: 

https://hetmanrecovery.com/ru/recovery_news/how-to-set-

up-your-own-vpn-server.htm  (дата обращения:20.04.2020); 
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SSH або Secure Shell - це протокол безпечного 

доступу з одного комп'ютера до іншого по мережі. У 

протоколу SSH дуже багато можливостей. Ви можете 

створити захищене з'єднання між комп'ютерами, 

відкривати командний рядок на віддаленому комп'ютері, 

запускати графічні програми, передавати файли і 

організовувати приватні мережі. 

Встановити ssh на Ubuntu буде дуже просто, 

програма вважається стандартною і використовується 

майже всюди. Хоча за замовчуванням в дистрибутиві її 

немає, але зате вона є в офіційних репозиторіях. 

Тому для установки відкрийте термінал за 

допомогою комбінації клавіш Ctrl + Alt + T і виконайте 

команду: sudo apt install openssh-server. Що стосується 

клієнта ssh, то він вже встановлений в системі за 

замовчуванням. 

Буде завантажено кілька пакетів, а коли установка 

ssh сервера Ubuntu завершиться, програма буде готова до 

роботи. Якщо ви хочете щоб служба запускалася 

автоматично потрібно додати його в автозавантаження. 

Тому щоб включити ssh Ubuntu 16.04 виконайте:  sudo 

systemctl enable sshd. 
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Рисунок 1 – Встановлення  SSH 
 

Далі для встановлення з’єднання нам потрібно 

зайти на машину з якої буде встановлено з’єднання в 

нашому випадку це ПК під ОС Windows. Для з’єднання 

буде використано програму PuTTY. 

В налаштуваннях потрібно вказати IP адресу SSH 

сервера та порт, за замовчуванням 22 і натиснути з’єднати 

.Нижче на малюнку зображенний приклад з’єднання 

через PuTTY. 

 

 
 

Рисунок 2 – Підключення до сервера  
 

Далі програма запитає нас ім’я користувача та 
пароль від нього для авторизації. 
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Рисунок 3 – Консольний інтерфейс 
 

Після того як ми увійшли в ОС віддаленої машини  
ми можемо перевірити чи справді у нас є доступ до 
файлів та користувачів , для цього перейдемо у каталог 
etc залогінившись під суперкористувачем. 

 

 
 

Рисунок 4 – перевірка доступу 
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В даній роботі розглянуто сутність протоколу SMB та 

основні принципи його роботи. Розкрито особливості 

налаштування загального ресурсу SMB за допомогою 

Webmin. 

SMB - це протокол, заснований на технології 

клієнт-сервер, який надає клієнтським застосуванням 

простий спосіб для читання і запису файлів, а також 

запиту служб у серверних програм в різних типах 

мережевого оточення. Сервери надають файлові системи 

та інші ресурси (принтери, поштові сегменти, іменовані 

канали і т. Д.) Для загального доступу в мережі. 

Комп'ютери клієнтів можуть мати у себе свої носії 

інформації, але також мають доступ до ресурсів, наданих 

сервером для загального користування. 

Для початку потрібно оновитися та встановити 

SMB для цього використаємо наступні команди : 

 

1. apt-get update; 

2. apt-get install -y samba samba-client. 

 

Далі потрібно зайти у Webmin та авторизуватись та 

відредагувати файл конфігурації, у нас ПК на базі Ubuntu 

буде знаходитись в домені приклад файлу конфігурації 

зображено на рисунку нижче.  
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Рисунок 1 – Файл конфігурації SMB 
 

Далі нам потрібно натиснути «створити новий 
ресурс» та задати наступні параметри: власника, 
шляху, до ресурса, доступність ресурса , видимість та 
назву. 
 

 
 

Рисунок 2 – Створення ресурсу SMB 
Наступним кроком буде створення або 

редагування користувача з доступом до ресурсів SMB, 
важливо задати пароль для користувача. 
 

 
 

Рисунок 3 – Редагування користувача SMB 
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Після проведених маніпуляцій потрібно 
перезапустити SMB наступною командою : sudo smbd 
restart.  

Далі спробуемо зайти на машину під управління 
ОС Windows. Потрібно перейти на комп'ютер Windows 
і відкрийте «Мережа» з вікна провідника Windows. Далі 
натиснути на вузол Ubuntu або отримати доступ до 
сервера samba з використанням його IP-адреси. При 
спробі зайти за IP адресою машини ми побачимо вікно 
авторизації де маемо ввести дані користувача SMB. 

 

 
 

Рисунок 4 – Авторицація для доступу 
 

Після введення даних мо побачимо наш загальний 
ресурс, а на сервері SMB з’явиться запис про активну 

сесію з нашої сторони. 

 

 
 

Рисунок 5 – Ресурси на клієнті та активна сессія 
на сервері 
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ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ 

 

Марчук Анна Миколаївна,  

Марчук Ольга Миколаївна 

Державний університет Телекомунікацій, 

Навчально-науковий інститут Телекомунікацій  

м.Київ 

 

В роботі розглянуті такі питання: бездротові 

технології (за дальністю дії бездротові технології 

поділяються на: бездротові персональні мережі, 

бездротові локальні мережі, бездротові мережі 

масштабу міста), здійснено їх порівняльну 

характеристику, вивчені основні поняття цифрової 

обробки сигналів. Також розглянуті основи вейвлет-

переворення (цифрового методу обробки сигналів). 

Вейвлет-перетворення (WT) підрозділяють на дискретне 

(DWT) і безперервне (CWT). 

Бездротові технології - підклас інформаційних 

технологій, які служать для передачі інформації на 

відстань між двома і більше точками, не вимагаючи 

зв'язку проводами. Для передачі інформації може 

використовуватися інфрачервоне випромінювання, 

радіохвилі, оптичне або лазерне випромінювання. 

За дальністю дії бездротові технології можна 

розділити на: 

• Бездротові персональні мережі (WPAN - Wireless 

Personal Area Networks). Приклад технологій - Bluetooth. 

• Бездротові локальні мережі (WLAN - Wireless Local 

Area Networks). Приклад технологій - Wi-Fi. 

• Бездротові мережі масштабу міста (WMAN - Wireless 

Metropolitan Area Networks). Приклад технологій - 

WiMAX. 

Bluetooth - виробнича специфікація бездротових 

персональних мереж. Bluetooth забезпечує обмін 

інформацією між такими пристроями як кишенькові і 

звичайні персональні комп'ютери, мобільні телефони, 
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ноутбуки, принтери, цифрові фотоапарати, мишки, 

клавіатури, джойстики, навушники, гарнітури на 

надійній, недорогій, повсюдно доступній радіочастоті 

для ближнього зв'язку. 

Wi-Fi - стандарт на обладнання Wireless LAN. 

Розроблено консорціумом Wi-Fi Alliance на базі 

стандартів IEEE 802.11. У нинішній час в багатьох 

організаціях використовується Wi-Fi, так як при певних 

умовах швидкість роботи мережі вже перевищує 100 

Мбіт / сек. Користувачі можуть переміщатися між 

точками доступу по території покриття мережі Wi-Fi. 

WiMAX (англ. Worldwide Interoperability for 

Microwave Access) - телекомунікаційна технологія, 

розроблена з метою надання універсального 

бездротового зв'язку на великих відстанях для широкого 

спектру пристроїв (від робочих станцій і портативних 

комп'ютерів до мобільних телефонів).[1] 

Системи цифрової обробки сигналів, 

використовуються при обробці даних дистанційного 

зондування, медико-біологічних дослідженнях, 

вирішенні задач навігації аерокосмічних і морських 

об'єктів, зв'язку, радіофізики, цифрової оптики. 

У широкому сенсі під системами ЦОС розуміють 

комплекс алгоритмічних, апаратних і програмних 

засобів. Як правило, системи містять спеціалізовані 

технічні засоби попередньої обробки сигналів і 

спеціальні технічні засоби для вторинної обробки 

сигналів. Засоби попередньої обробки призначені для 

обробки вихідних сигналів, які спостерігаються в 

загальному випадку на тлі випадкових шумів і перешкод 

різної фізичної природи і представлених у вигляді 

дискретних цифрових відліків, з метою виявлення та 

виділення (селекції) корисного сигналу, його 

пілінгування і оцінки характеристик виявленого сигналу. 

Отримана в результаті попередньої обробки корисна 

інформація надходить в систему вторинної обробки для 

класифікації, архівування, структурного аналізу. 

Основними процедурами попередньої обробки сигналів є 
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процедури швидких дискретних ортогональних 

перетворень, реалізованих в різних функціональних 

базисах, процедури лінійної алгебри, лінійної і нелінійної 

фільтрації.[2, с.5-6] 

Зараз великий інтерес несе вейвлет-аналіз і синтез 

сигналів по новому математичному базису «коротких 

волночек» - вейвлетів. Його використовують для обробки 

нестаціонарних сигналів, сигналів з розривами і іншими 

особливостями, сигналів у вигляді пачок.[3, с.266] 

Вейвлет - перетворення сигналів є узагальненням 

спектрального аналізу, типовий представник якого - 

класичне перетворення Фур'є. Термін "вейвлет" (англ. 

Wavelet) в перекладі з англійської означає "маленька 

(коротка) хвиля". Вейвлети - це узагальнена назва 

сімейства математичних функцій певної форми, які 

локальні в часі і по частоті, і в яких всі функції виходять 

з однієї базової за допомогою її зрушень і розтягувань по 

осі часу. Вейвлет-перетворення розглядають аналізовані 

часові функції в термінах коливань, локалізованих за 

часом і частоті. Як правило, вейвлет-перетворення (WT) 

підрозділяють на дискретне (DWT) і безперервне (CWT). 

DWT використовується для перетворень і 

кодування сигналів, CWT - для аналізу сигналів. Вейвлет-

перетворення в даний час беруть на озброєння для 

величезної кількості різноманітних застосувань, нерідко 

замінюючи звичайне перетворення Фур'є. Це 

спостерігається в багатьох областях, включаючи 

молекулярну динаміку, квантову механіку, астрофізику, 

геофізику, оптику, комп'ютерну графіку і обробку 

зображень, аналіз ДНК, дослідження клімату, загальну 

обробку сигналів і розпізнавання мови.[4] 

Теорія вейвлетів не є фундаментальною теорією, 

але вона дає зручний і ефективний інструмент для 

вирішення багатьох практичних завдань. А основна 

область застосування вейвлетного перетворення -  це 

аналіз і обробка сигналів і функцій, нестаціонарних в часі 

або неоднорідних в просторі, коли результати аналізу 

повинні містити не тільки загальну частотну 
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характеристику сигналу (розподіл енергії сигналу по 

частотним складовим), але і відомості про певні локальні 

координати, на яких виявляють себе ті, чи інші групи 

частотних складових, або на яких відбуваються швидкі 

зміни частотних складових сигналу. 
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Впровадження мобільного зв'язку UMTS HSPA +, 

який виступав представником так званого 3.75G, 

здавалося б, означав перехід на 4G. Однак деякі експерти 

запропонували негайно перейти на 5G, "перестрибуючи" 

через 4G. Їх позиція взагалі невиправдана. Мережа LTE 

далеко не вичерпана. В цей час ця технологія вже майже 

повністю впроваджена, і виробники пристроїв починають 

інтегрувати свою підтримку не тільки з флагманами, але 

і з бюджетними пристроями. Відповідно до прогнозу 

звіту Ericsson Mobility щодо розвитку мобільних 

технологій у всьому світі, кількість абонентів, які 

використовують LTE, дорівнюватиме кількості 

користувачів 3G у 2020 році. Ці факти не можна 

ігнорувати. Тому цілком виправдано було запустити в 

Україні LTE, тим більше, що для цього були всі 

передумови. Ще один важливий аспект проблеми полягає 

в складності охоплення 5G-зв’язком великих територій. 

Щоб значно збільшити швидкість передачі даних, 

знадобиться більше пропускної здатності. Перехід на 

десятки ГГц (тобто вхід в діапазон терагерців) забезпечує 

логічний спосіб позбутися від цієї ситуації. У цьому 

діапазоні затримка, яку ви можете отримати, перевищує 1 

Гбіт / с дуже швидко. 

Настройка затримки відповідає радіочастоті, що 

використовується сьогодні для передачі трафіку, і 

відповідає найсуворішим вимогам SLA для передачі 

мереж 2G, 3G та 4G / LTE. Велика пропускна здатність 

діапазону дозволяє використовувати його для кінцевих 

малих комірок і для агрегації декількох малих комірок у 

різних мережевих топологіях. Крім того, вузька 
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спрямованість в заданому діапазоні допомагає боротися з 

перешкодами в неліцензованих діапазонах. 

Сьогодні розробники зацікавлені в побудові 

мобільних мереж 5G за допомогою фіксованих 

телекомунікаційних систем терагерцового діапазону та 

перехід на малі — мікро-, макро- та фемтостільники, які 

являють собою базові станції з обмеженим діапазоном дії 

і встановлюються для розширення зони покриття базових 

станцій макрорівня. Завдяки малому діапазону передачі, 

ці маленькі комірки дозволяють використовувати 

багаточастотні технології, щоб більш ефективно 

використовувати наявний спектр. Системи малих 

стільників — так звані гетерогенні мережі, або HetNets, 

незабаром можуть стати основою стільникового зв’язку 

5G. Однак, конвергенція мікроелементів та міських 

осередків поставила перед розробниками ряд питань 

щодо руху транспорту. Щоб збільшити пропускну 

спроможність абонентів, де це доречно, маленькі 

електролічильники використовують відповідне 

обладнання вуличної інфраструктури, але таким чином, 

щоб маленька комірка не загрожувала естетиці міського 

простору. Нарешті, прокладання нового волоконно-

оптичного кабелю для транспортування трафіку до цих 

важкодоступних місць є економічно невигідним. Одним 

із поширених способів транспортування міського 

стільникового трафіку є використання оптимізованих 

бездротових пристроїв, які доставляють трафік до 

найближчої макроелементи. Варто зазначити, що 

труднощі в практичній реалізації цього напряму дали 

поштовх для розвитку нового покоління невеликих 

бездротових систем, які використовують неліцензовані 

смуги частот, окрім ліцензованих смуг частот, 

традиційно використовуваних для трафіку 

макроелементів. 
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Завершуючи вивчення загальних принципів 

функціонування мереж NGN, щоб оцінити роль послуг, 

необхідно вийти за межі галузі телекомунікацій і згадати, 

що XGN - третя революційна цивілізація, пов'язана з 

глобальною концепцією "інтернетизації". Якщо ви вірите 

в неминучість переходу на ГІО, вам все одно потрібно 

розуміти, що MTO означає, що конкретні користувачі 

беруть участь у ГІО. Звичайні люди, які представляють 

майбутнє будівництва ГІО, можуть не зацікавити 

сучасними комунікаційними технологіями. Однак їхня 

присутність відчутна завдяки новим доступним 

послугам. Ось чому нова роль нових послуг у 

комунікаційній революції - це область, де зв’язківці 

взаємодіють з іншими людьми. Оскільки реалізація NGN 

можлива за рахунок платіжних послуг, то термінологія та 

якість, необхідні для телекомунікаційних послуг, є 

визначальними факторами підтримки інвестицій у 

телекомунікації. 

Оголосивши про перехід суспільства на ГІО, 

філософи та стратеги стали чітко розуміти, що означає 

ГІО. Концепція ГІО змінилася кілька разів за останні 

п’ять років. Спочатку ГІО означав об'єднання всіх 

інформаційних ресурсів та організацію доступності (або 

вибору, оскільки світ розділений на дві частини 

порівняно з комп'ютерами). Потім у сферу ГІО 

включаються відеоінформація та інтерактивні ігри та все, 

що називається індустрією розваг. Це змінило концепцію 

обслуговування, тому з’явилася нова концепція потрійної 

гри Triple Play. Важко уявити цю ідею, що поєднає 

корисну інформацію та розваги. Запропоновано, що 
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питання визначення положення людини в космосі і, отже, 

контроль міграції населення відіграватиме дуже важливу 

роль у наступній концепції ГМО. Однак, що об'єднує всі 

концепції ГІО, це те, що описи завжди втілюються 

новими службами. 

 Ідеологи конкретизують ще одне тактичне 

завдання щодо переходу від цивілізації до ГІО та 

спочатку формують нову концепцію послуг. Потім ці 

служби втручаються в технологію NGN і ставлять нові 

вимоги до обладнання та технології. 

Що стосується архітектури NGN, то принципи 

організації протоколів та сервісу знаходяться на 

четвертому рівні моделі SCTA. Але в той же час нова 

концепція обслуговування впливає на всі рівні моделі 

SCTA. Тому концепція управління новими послугами 

неминуче вимагає уточнення принципів роботи рівня 

управління. Так як нові послуги можуть змінити 

структуру трафіку та принцип його маршрутизації та 

параметри гарантованої якості обслуговування для різних 

типів трафіку, необхідно змінити стандарти рівня 

передачі. 

 

 

У мережах NGN можуть надаватися такі послуги: 

 телефонного зв'язку; 

 місцеве телефонне з'єднання; 

 міжміське телефонне з'єднання; 

 міжнародне телефонне з'єднання; 

 передача факсимільних повідомлень між термінальними 

пристроями користувачів; 

 організоване з'єднання модему між користувацьким 

термінальним обладнанням; 

 послуга переадресації; 

 послуга індикації; 

 послуга утримання виклику; 

 послуги передачі даних; 

 виділений канал передачі даних; 

 постійний і комутований доступ в мережу Інтернет; 
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 віртуальні приватні мережі передачі даних; 

 IP-телефонія; 

 телематичні послуги; 

 Email; 

 голосова пошта; 

 доступність інформаційних ресурсів; 

 аудіо та відеоконференції; 

 мобільні телекомунікаційні послуги; 

 інформаційні послуги постачальника; 

 відео та аудіо за запитом; 

 інтерактивні новини; 

 електронний супермаркет. 

На рівні доступу вплив нової концепції 

обслуговування більш виражений. Наприклад, нові 

сервіси можуть зажадати значного збільшення 

пропускної здатності каналу користувача. У цьому 

випадку необхідно вдосконалити технологію «останньої 

милі» або принципово створити нову технологію, що вже 

кілька разів траплялося в історії NGN. 

Крім того, можна зазначити, що з історичної точки 

зору саме зміни в концепції ГІО та впровадження нових 

сервісів визначають напрямок розвитку всієї технології 

NGN. Процес пояснення впливу послуг на стандарти та 

технології серії NGN. 

До послуг нового покоління висуваються такі 

вимоги: 

 мобільність послуг; 

 можливість гнучкого та швидкого створення нових 

послуг; 

 гарантована якість обслуговування. 
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Навчально-науковий інститут Телекомунікацій  

м.Київ 

 

Технологія пасивної оптичної мережі (PON) займає 

особливе місце в сучасній широкосмуговій технології. 

Мережа доступу на базі PON має архітектуру 

оптичного волокна у формі дерева з пасивними 

розділювачами оптичних вузлів, які можуть 

забезпечувати широкосмугову передачу для різних 

застосувань. У цьому випадку, залежно від поточних та 

майбутніх потреб користувачів, архітектура PON має 

необхідну ефективність для збільшення мережевих вузлів 

та пропускної здатності. 

Постановка проблеми. Вибираючи широкосмугову 

технологію, слід враховувати потреби користувачів, їх 

місцезнаходження, основні запитувані послуги, різні 

економічні аспекти. На розвиненому ринку 

телекомунікацій прийняття поспішних рішень та 

очікування появи більш сучасних технологій небезпечно. 

Більше того, така технологія вже з’явилася - це технологія 

пасивних оптичних мереж PON. PON суттєво змінюють 

співвідношення сил на ринку телекомунікацій, 

пропонуючи прагматичну модель роботи. Під час 

використання, шляхом маршрутизації оптичного волокна 

від телефонного вузла до зони з групою потенційних 

клієнтів (підприємства чи окремих користувачів), 

оператори можуть впевнено компенсувати фінансові 

витрати. 

Виклад основного матеріалу. PON (пасивна оптична 

мережа) - це технологія пасивної оптичної мережі. 

Розподілена мережа доступу PON, заснована на пасивних 

оптичних вузлах гілок деревоподібної архітектури 

оптичних волокон, є економічно ефективним методом 

надання широкосмугової інформації. У цьому випадку, 
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залежно від поточних та майбутніх потреб користувачів, 

архітектура PON має необхідну ефективність мережі та 

пропускну здатність мережі. 

Основна ідея архітектури PON - використовувати 

лише один модуль в OLT (оптичний лінійний термінал) 

для передачі інформації та отримання інформації з 

декількох терміналів ONT (оптичні мережеві термінали в 

ITU-T). Ці термінали називаються ONU (в термінології 

IEEE). Оптичний мережевий блок). Кількість вузлів 

користувача, підключених до модуля OLT, може бути 

стільки, скільки дозволяє потужність бюджету та 

максимальна кількість пристроїв. Як правило, довжина 

хвилі 1550 нм зазвичай використовується для передачі 

інформаційного потоку від OLT до ONT, тобто прямого 

(низхідного) потоку.  

На противагу цьому, потоки даних від різних вузлів 

користувача до центрального вузла утворюють 

зворотний (вгору) потік, переданий на довжині хвилі 1310 

нм. В OLT і ONT вбудований мультиплексор WDM 

розділяє вихідні та вхідні потоки. 

Прямий потік рівня оптичного сигналу 

широкомовної передачі. Кожен абонентський вузол ONT, 

який читає адресне поле, витягується із загального 

потоку, якому виділяється частина інформації. Насправді 

ми маємо справу з розподіленими демультиплексорами. 

Всі вузли користувачів ONT використовують концепцію 

множинного доступу з поділом часу (TDMA) для 

передачі у зворотному потоці на однаковій довжині хвилі. 

Для того, щоб виключити можливість передачі сигналів 

від різних ONT, кожен з них встановлює свій власний 

графік передачі даних, але потрібна корекція затримки, 

пов'язана з відстанню від ONT до OLT. Це завдання 

вирішується протоколом TDMA MAC. 

Переваги архітектури PON: 

 відсутність проміжних активних вузлів; 

 економія оптичних приймачів в центральному вузлі; 

 економія волокон; 
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 легкість підключення нових абонентів та зручність 

обслуговування (підключення, відключення або вихід з 

ладу одного або декількох абонентських вузлів ніяк не 

позначається на роботі інших). 

Висновки. Тому технологія PON є особливо важливою 

для розширення діапазону цифрових широкосмугових 

мереж. Основна перевага технології PON полягає в тому, 

що вона може оптимізувати використання оптичних 

кабельних ресурсів. 
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       Терміном моніторинг мережі визначають роботу 

системи, яка виконує постійне спостереження за 

комп’ютерною мережею у пошуках повільних або 

несправних систем і яка при виявленні збоїв повідомляє 

про них мережевого адміністратора, а при можливості 

і виправляє їх. Ці завдання є підмножиною завдань 

управління мережею. На сьогодні існує ряд програм 

мережевого моніторингу. Метою написання роботи було 

обрано порівняння відкритих відомих систем 

моніторингу. 

 

1.  Системи моніторингу  

Система моніторингу – група пристроїв та програмне 

забезпечення, що забезпечує систематичний збір і 

обробку інформації, яка може бути використана для 

поліпшення процесу прийняття рішення, а також, 

побічно, для інформування громадськості або прямо як 

інструмент зворотного зв'язку з метою здійснення 

проектів, оцінки програм або вироблення політики. Вона 

несе одну або більше з трьох організаційних функцій: 

       виявляє стан критичних або знаходяться в стані 

зміни явищ навколишнього середовища, щодо яких буде 

вироблений курс дій на майбутнє;  

 встановлює відносини зі своїм оточенням, 

забезпечуючи зворотний зв'язок, щодо попередніх успіхів 

і невдач певної політики або програм;  

 встановлює відповідності правилам і контрактним 

зобов'язанням.  
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Засоби контролю (моніторингу) дозволяють стежити 

за процесами, що відбуваються в системі. При цьому 

можливі два підходи: спостереження в реальному режимі 

часу або контроль з записом результатів у спеціальному 

протокольному файлі. Перший підхід зазвичай 

використовують при вишукуванні шляхів для оптимізації 

роботи обчислювальної системи та підвищення її 

ефективності. Другий підхід використовують, коли 

моніторинг виконується автоматично і (або) дистанційно, 

про останньому випадку результати моніторингу можна 

передати віддаленої службі технічної підтримки для 

встановлення причин конфліктів в роботі програмного і 

апаратного забезпечення [6] 

Моніторинг інженерної інфраструктури ведеться по 

трьом напрямкам:  

1. По автономним датчикам (протікання, температурні, 

руху і т.п.):  

  датчики протікання потрібні завжди, особливо 

якщо в дата-центрі використовується система 

охолодження з рідким теплоносієм або фреонова зі 

зволоженням; 

  температурні датчики встановлюємо в холодних і 

гарячих коридорах машинних залів, в приміщеннях з 

інженерною інфраструктурою;  

 датчики руху, відкриття і закриття дверей стійок.  

2. Моніторинг обладнання ( кондиціонери, ДБЖ, камери 

та ін.):  

 чи працює обладнання в штатному режимі;  

 які помилки виникають в роботі;  

 значення окремих параметрів (напруга в ДБЖ, сила 

струму, температура на вході і виході кондиціонерів та 

ін.).  

1. Моніторинг системи в цілому.  

 1.1 Типи та топологія систем моніторингу. 

     Система моніторингу може бути визначена як 

елемент, який реалізується в мережі. Система 

моніторингу періодично перевіряє доступність і стан 

кожного вузла і елемента мережі. У разі якщо є якісь 



77 
 

проблеми або якщо деякі елементи недоступні то про це 

автоматично повідомляється відповідальній особі. У 

деяких випадках можливо активно управляти мережею за 

допомогою системи моніторингу. Також можливо 

визначити способи, які будуть використовуватися у 

випадку якщо критичний вузол недоступний, але це 

залежить від типу системи моніторингу - в цілому їх 

можна розділити на три типи. Можуть використовуватися 

системи моніторингу як додаток на сервері (випадок 

порівнюваних систем) або як індивідуальний пристрій. 

 Виділимо наступні типи систем моніторингу:  

1. Базові системи моніторингу. 

    Базові системи моніторингу зазвичай працюють з 

протоколом ICMP. Ці системи періодично перевіряють 

тільки стан елементів, і вони можуть надавати 

інформацію про його доступності тільки на доступному / 

недоступному рівні або вони додають інформацію про 

час відповіді. Цей тип системи моніторингу підходить 

тільки для невеликих локальних мереж або для мереж, які 

не можуть надати більше інформації.  

2.  Розширені системи моніторингу.  

     Цей тип моніторингу зазвичай працює з великою 

кількістю протоколів таких як SNMP, CDP, SSH і так далі. 

Цей факт дозволяє системам моніторити практично всю 

інформацію про пристрої в мережі як стан запущених 

служб, використання системних ресурсів, фактичний 

потік даних і так далі. З серверами ці системи зазвичай 

використовують локальні оператори. 

  

3. Системи моніторингу з активним контролем.  

     Системи моніторингу з активним контролем   більш-

менш розвинені і може керувати мережевими 

пристроями. Ці системи дозволяють адміністратору 

реалізувати автоматичний сценарій, який реагує на 

зумовлені події і підходять для центрів обробки даних, 

великих мереж, високодоступних кластерів і так далі.  

1.2 Архітектура систем моніторингу та механізми 

моніторингу.  
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Незважаючи на те, що кожна мережа даних по суті 

унікальна існує загальна ідея, яка широко застосовується 

в мережі передачі даних. Архітектури щодо надійності, 

швидкості і надійності передачі даних. Цю архітектуру 

найкраще характеризує і описує компанія Cisco і її 

Enterprise Campus 3,0 [7] Принцип цієї архітектури – 

трирівнева ієрархічна мережа з ядром, розподілом і 

рівнями доступу, яка дозволяє і полегшує майбутнє 

зростання мереж і значно полегшує маршрутизацію, 24 

адресацію і автономію окремих компонентів і блоків 

мережі. З точки зору систем моніторингу, одним з 

найбільш фундаментальних питань є питання їхнього 

розташування в контрольованої мережі. На думку автора, 

логічним місцем для його розташування є основний шар, 

який повинен забезпечити максимальну доступність і в 

той же час система моніторингу - доступ до всіх шарів 

елементів мережі.  

Коли ви використовуєте систему моніторингу, ви повинні 

розуміти розмір контрольованої мережі і відповідно до 

неї повинні вибрати відповідну цьому архітектуру. 

Взагалі кажучи, на даний час ми використовуємо дві 

системи систем моніторингу - централізований і 

об'єднаний.  

1. Централізована система моніторингу. Основна 

архітектура та впровадження системи моніторингу 

підходять для невеликих мереж без зовнішніх галузей. 

Система моніторингу використовується там лише з 

одним сервером, який контролює всю мережу. Якщо 

необхідно також контролювати зовнішню гілку, у 

більшості випадків використовується VPN-сайт. Якщо 

використовується ця архітектура, надзвичайно важливо 

вибрати відповідне місце системи моніторингу. Логічно, 

що найкраще місце для його з'єднання в центрі мережі 

(ядро мережі). Перевагою цієї архітектури є простота та 

швидкість реалізації. Найбільш ризикованою і найбільш 

складною точкою її реалізації є чітко визначена 

концепція системи моніторингу. 
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2. Система федеративного моніторингу. Ця 

архітектура базується на сегментації відстежуваної 

мережі до менших частин, які контролюються 

індивідуальною системою моніторингу. Ці менші 

сервери повідомляють повну інформацію про мережу з їх 

точки зору на центральний сервер моніторингу. 

Центральний моніторинг на основі інформації від 

галузевих систем може точно звітувати про 

постраждалий сегмент мережі. У разі виходу з ладу 

основної системи моніторингу все ще можливо отримати 

дані та інформацію від галузевих систем. Цей тип 

архітектури підходить особливо для розгалужених 

мереж, або, з іншого боку, для постачальників, які 

можуть використовувати його для спостереження за 

своїми клієнтами мереж та виходів з основної системи 

моніторингу, а потім представляти їх в центр 

моніторингу. Системи моніторингу для збору інформації 

з контрольованих пристроїв використовують три методи. 

Перший метод перевіряє пристроїв з використанням 

стандартних протоколів, таких як ICMP, TCP, SNMP і так 

далі. Такий спосіб перевірки в більшості випадків не 

потребує будь-якого великого втручання до конфігурації 

за винятком дозволу виключень в брандмауері. Це також 

універсальний метод отримання інформації незалежно 

від виробників та типу пристрою. Недоліком є певне 

узагальнення та недоступність деяких спеціалізованих 

функцій.  

   Другий варіант - використання SNMP-повідомлення під 

назвою SNMP пастка. На противагу першому варіанту 

немає періодичної перевірки з боку системи моніторингу, 

але контрольований елемент в випадку аварії (помилка, 

збій порту, RAM заповнений, і так далі) відправить звіт в 

систему моніторингу, на основі отриманої інформації. 

Цей спосіб перевірки у більшості випадків поєднуються з 

періодичної перевіркою [8]  

    Третій варіант, як отримати дані системи моніторингу, 

- використання спеціального агента для моніторингу 

пристрою. Агент працює в цільовій системі як додаток, і 
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він взаємодіє з системою моніторингу за принципом 

клієнт-сервер. Перевага в тому, що ви не повинні 

використовувати спеціальний мережевий протокол, 

оскільки ці дані переважно передаються через TCP/IP. 

Головною перевагою є можливість отримати детальну 

інформацію про моніторингову систему, а в разі активної 

системи моніторингу також є можливість керувати 

станцією, що підлягає моніторингу. Сервери зазвичай 

контролюються таким способом. 

1.3   Порівняльні характеристики систем моніторингу. 

Якщо ви хочете об'єктивно протестувати та порівняти 

обрані системи моніторингу, необхідно встановити 

критерії оцінки та методи оцінки даних. У реальному 

застосуванні, весь процес повинен складатися з кількох 

етапів: визначення вимог, дослідження ринку для 

потенційно придатних систем, застосування методології, 

реалізація переможця.  

        Виділимо наступні критерії оцінки:  

 Ціна 

 У той момент, коли ми будемо приймати рішення про те, 

яка система моніторингу повинна бути використана, її 

ціна завжди буде одним із найважливіших критеріїв. На 

жаль, ціна занадто завищена, і переважна більшість 

компаній не зможе правильно аналізувати цей параметр. 

Ціну слід завжди аналізувати пропорційно до того, що 

система принесе нам, і де це дозволить заощадити нашу 

трудомісткість або оптимізувати процеси. 

  Системні вимоги  

Критерій, який оцінює мінімальні вимоги до   запуску 

системи як з точки зору навантаження, так і додаткових 

програм.  

  Користувацький інтерфейс  

Ймовірно, найменший предикативний критерій. В 

основному це пов'язано з тим, що інтерфейс вигляду та 

роботи з користувачами настільки суб'єктивний, що 

практично неможливо отримати об'єктивну оцінку.  

  Труднощі виконання  
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Критерій оцінки складності установки та базової 

конфігурації системи моніторингу.  

  Швидкість відповіді на аварію  

Критерій, який оцінює здатність системи реагувати на 

провал будь-якого елемента в мережі.  

  Можливість ідентифікації постраждалого 

сегмента  

Оцінка особливо з точки зору можливості визначити 

ієрархію моніторингової мережі та наслідком здатність 

виявляти уражений сегмент у разі невдачі.  

 Автоматичний пошук  

Функція, яка автоматично сканує область моніторингу та 

виконує пошук вузлів мережі для відстеження. Системи 

моніторингу для цього відстеження використовують 

протоколи ICMP та SNMP. Деякі системи потім 

використовують також утиліту traceroute для виявлення 

шляху передачі знайдених вузлів. З точки зору цього 

критерію оцінюється, зокрема, якість сканування, 

швидкість і визнання фактичної топології мережі.  

 Методи повідомлення 

 Оцінка з точки зору інформації про ситуацію в мережі 

надсилається адміністратору. Коли ми забиваємо кожну 

точку, надану системі, це наявна технологія. Системні 

типи віддають перевагу електронній пошті або SMS. 

Деякі з них також додають підтримку різних мереж 

зв'язку, таких як Jabber і так далі. 

  Додаткові функції  

Критерій оцінки додаткових функцій, які не є частиною 

стандарту, на всіх випробуваних системах моніторингу.  

 Співпраця з іншими системами  

Це вивчення сумісності між системами моніторингу та 

методом, якщо такі існують, як можна підключити 

системи або як їх об'єднати.  

 Глибина моніторингу  

Вона оцінює вивчену систему з точки зору наявної 

інформації про пристрої, що підлягають моніторингу. 
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ПРИЗНАЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО 

МОНІТОРИНГУ ЛОКАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ 

 

Таранюк Катерина Василівна 

Державний університет Телекомунікацій, 

Навчально-науковий інститут Телекомунікацій 

м.Київ 

 

Розглянуто суть та необхідність моніторингу 

локальної мережі, її завдання, а також опис програми 

для комплексного моніторингу Zabbix. 

 

Однією з важливих особливостей сучасних 

корпоративних мереж є їх 

розмір, який часто обчислюється тисячами, а й іноді й 

десятками тисяч комп'ютерів. Діяльність користувачів 

таких комп’ютерних мереж може бути розподілена між 

різними комп'ютерами, а складні задачі часто 

вирішується не окремими користувачами, а групами 

користувачів. При цьому проблеми адміністрування 

системи та контролю ї ресурсів є актуальними. 

Основними цілями контролю роботи користувачів 

є забезпечення інформаційної безпеки, виявлення 

випадків некоректного, непрофесійного або нецільового 

використання ресурсів, контроль роботи, як окремих 

користувачів, так і груп користувачів, оцінка 

характеристик функціонування корпоративної мережі і 

параметрів використання ресурсів та ін. 

Zabbix - це безкоштовна система моніторингу 

мережевої інфраструктури і різних пристроїв. Вона 

дозволяє стежити за доступністю і продуктивністю 

пристроїв, візуалізувати дані, автоматично відправляти 

оповіщення і виконувати якісь дії в разі виникнення 

проблем. Крім того, Zabbix вміє стежити за роботою web-

додатків, швидко оцінювати доступність сервісів і 

організовувати  розподілені системи моніторингу. Zabbix 

повністю налаштовується з web-інтерфейсу, який можна 

розширити за допомогою API. 
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ZABBIX – це вільна система моніторингу та 

відстеження статусів різноманітних сервісів 

комп'ютерних мереж, що містять UNIX-подібні чи 

Windows хости, серверів та мережевого обладнання. Вона 

була розроблена в 1998 році Олексієм Владишевим як 

проект внутрішнього програмного забезпечення. Перша 

публічна версія Zabbix була випущена 2001 р., а перша 

стабільна версія системи 1.0 з’явилась в 2004 р. 

Архітектура Zabbix складається з кількох підсистем, які 

можуть бути розміщені на різних машинах: 

- Сервер моніторингу, в обов’язки якого входить 

отримання і обробка даних, їх аналіз і вироблення певних 

дій, залежно від ситуації. В основному це сповіщення 

адміністратора; 

- База даних, в якості якої можуть 

використовуватися SQLite, MySQL, та Oracle; 

- Веб-інтерфейс, який відповідає за управління 

моніторингом та діями, а також за візуалізацію. Веб-

інтерфейс системи написаний на РНР; 

- Агент Zabbix, який запускається на тій машині / 

пристрої, з якої необхідно знімати дані. Його наявність 

хоч і бажана, але, якщо встановити його на пристрій 

неможливо, можна обійтися протоколом SNMP (Simple 

Network Management Protocol); 

- Zabbix proxy - використовується в основному в 

тих випадках, коли необхідно вести моніторинг сотень і 

тисяч пристроїв для зниження навантаження на сервер 

моніторингу. 

Постійний контроль за роботою 

локальної мережі, що становить основу будь-якої мережі, 

необхідний для підтримки її в працездатному 

стані. Контроль - це необхідний перший етап, який 

повинен виконуватися при управлінні 

мережею. Зважаючи на важливість цієї функції її часто 

відокремлюють від інших функцій систем управління і 

реалізують спеціальними засобами.  Такий поділ функцій 

контролю і власне управління, корисно для невеликих і 

середніх мереж, які обов’язково потрібні для інтегрованої 

https://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%96
https://ua-referat.com/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97
https://ua-referat.com/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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системи управління економічно не доцільна. 

Використання автономних засобів контролю допомагає 

адміністратору мережі виявити проблемні ділянки й 

пристрої мережі, а їх відключення або ре конфігурацію 

він може виконувати в цьому випадку вручну. Процес 

контролю роботи мережі зазвичай ділять на два етапи – 

моніторинг і аналіз.   

На етапі моніторингу виконується більш проста 

процедура - процедура збору первинних даних про 

роботу мережі: статистики про кількість циркулюючих в 

мережі кадрів та пакетів різних протоколів, стан 

портів концентраторів, комутаторів і маршрутизаторів і 

т. п. 

Далі виконується етап аналізу, під яким 

розуміється більш складний і 

інтелектуальний процес осмислення зібраної на етапі 

моніторингу інформації, зіставлення її з даними, 

отриманими раніше, і вироблення припущень про 

можливі причини повільний або ненадійної роботи 

мережі. 

Завдання моніторингу вирішуються програмними 

та апаратними вимірниками, тестерами, мережевими 

аналізаторами, вбудованими засобами 

моніторингу комунікаційних пристроїв, а також 

агентами систем управління. Завдання аналізу вимагає 

більш активної участі людини та використання таких 

складних засобів, як експертні системи, акумулюючі 

практичний досвід багатьох мережевих фахівців. 
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РИНОК ПОСЛУГ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ 

УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ 

 

Максименко Яна Анатоліївна 

Державний Університет Телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут Телекомунікацій  

м.Київ 

 

Комунікація є важливим стратегічним ресурсом 

кожної країни, як в контексті національної безпеки, так 

і в конкурентоспроможності країни на світовій арені. 

Найважливішим сегментом галузі телекомунікацій є 

мобільний телефон, який генерує найбільшу частку в 

доходах галузі. Однак, український ринок мобільних 

телефонів значно відстає від світових тенденцій і 

набирає обертів в умовах зростання концентрації на 

ринку. Ця ситуація потребує вивчення стану 

внутрішнього ринку з урахуванням усіх особливостей 

розвитку та факторів, що його спричиняють, а також 

визначення перспектив розвитку мобільного зв’язку в 

умовах зростання концентрації на ринку. 

У період глобалізації всіх сфер людського життя та 

постійного розвитку інновацій, одним із пріоритетних 

напрямків економічного зростання в кожній країні є 

розвиток телекомунікаційної галузі. Закон України "Про 

телекомунікації" визначає телекомунікації як передачу, 

випромінювання та / або прийом будь-якої форми знаку, 

сигналу, тексту, зображення та звуку чи повідомлення 

через радіо, дріт, оптичну чи інші електромагнітні 

системи. Основними сегментами на ринку 

телекомунікацій є мобільний (рухомий), фіксований 

телефонний зв’язок та послуги доступу до Інтернету, 

загальна частка яких у загальному доході від надання 

телекомунікаційних послуг у першій половині 2018 року 

становить 85%. 

Кількість абонентів мобільного зв'язку зростає 

завдяки впровадженню в Україні нової служби передачі 
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номерів MNP - Mobile Number Portability, яка давно 

популярна у віддалених країнах, тобто здатності абонента 

переходити від одного оператора до іншого без зміни 

номеру. Ще одна причина на користь MNP - насичення 

ринку та погіршення конкуренції. Послуга MNP повинна 

посилити боротьбу на ринку, оскільки в різних країнах є 

різний відсоток користувачів мобільних мереж, 

незадоволених рівнем послуг в їхній мережі, і вони із 

задоволенням змінили би оператора, однак не хочуть 

змінювати дійсний номер. 

Мобільний зв'язок окрім голосової телефонії 

(дзвінки в мережі та поза мережею) включає в себе також 

послуги передачі текстових і мультимедійних 

повідомлень (SMS, MMS), передачу даних та Інтернет 

(вузькосмуговий доступ), а також роумінг (вихідний та 

вхідний). За останні роки спостерігається тенденція до 

зниження використання послуг телефонії та передачі 

текстових і мультимедійних повідомлень. Очевидно, що 

з розвитком нових технологій, появою безлічі 

месенджерів, а саме: Viber, Telegram, WhatsApp, і т. п, 

раніше звичні для абонента послуги стають певною 

мірою застарілими та незручними в користуванні. 

Абоненти поступово відмовляються від текстових 

повідомлень на користь голосових. Текстовий формат 

комунікації більшою мірою залишається затребуваний 

серед бізнес користувачів. Така тенденція стимулює 

мобільних операторів до розробки власних платформ для 

спілкування з метою втримання поточного рівня 

споживання трафіку абонентами або навіть збільшення 

його рівня. 

 

Висновок. Тож ситуація на українському ринку 

мобільних телефонів сьогодні досить неоднозначна. Хоча 

на ринку існує загроза дуополії, ринок все ще частково є 

конкурентоспроможним через необхідність постійної 

диверсифікації телекомунікаційних послуг. Оператори 

активно конкурують між собою за розробку нових 

продуктів для ринку телекомунікацій, віддаляючись від 
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стандартних послуг телефонного зв'язку та текстових 

повідомлень. В даний час головним негативним 

наслідком такої конкуренції є значне підвищення тарифів 

на тлі недосконалого мобільного зв’язку. Тому 

ключовими завданнями держави є забезпечення 

доброчесності операторів по відношенню до їх 

конкурентів та абонентів, постійний моніторинг якості 

послуг, що надаються операторами зв'язку, та 

регулювання рівня тарифів на послуги зв'язку. 
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Постановка задачі.Сьогодні, з кожним днем, технології 

пілотуємих та безпілотних апаратів розвиваються все 

швидше і швидше. Це відбуваєтья у зв’язку з розвитком 

систем протидії. З’являється необхідність у створенні 

нової або в удосконаленні старої системи радіозв’язку. 

 

Мета дослідження. Виявлення нових перспективних 

технологій систем радіозв’язку з підвищеним рівнем 

завадозахищеності та вдосконалення вже 

існуючих.Виявлення способів підвищення рівня захисту 

каналів зв’язку в цивільній авіації. 

 

Результатидослідження. Проаналізувавши вже існуючі 

системи радіозв’язку в цивільній авіації був 

запропонований спосіб, який може підвищити 

завадозахищенність телекомунікаційних  систем.Даний 

спосіб є дуже перспективним та може 

використовуватись для створення нових систем 

радіозв’язку. 

 

Висновки і перспективи. Вищенаведеній спосіб може  

підвищити завадостійкість системи радіозв’язку в 

цивільній авіації та безпеку літаків при виконанні 

польотів. 

 

Список використаних джерел 
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КОНФІГУРОВАНИХ МЕРЕЖ SDN 
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Розглянуто потребу захисту ресурсів. Зараз все 

більшу популярність набирають мережі SDN (software-

defined networking, програмноконфігуровні мережі), які 

мають переваги у гнучкості та можливостях 

масштабування, у порівнянні зі звичайними мережами. 

Проте ці мережі структурно досить сильно 

відрізняються від звичайних мереж, тому необхідно 

вирішувати потребу захисту ресурсів з огляду на 

специфіку цієї технології. В зв’язку з цим, актуальним є 

аналіз існуючих підходів до захисту ресурсів 

комп’ютерних мереж та експериментальне 

дослідження ефективності адаптації даних підходів 

відносно мереж SDN. 

 

Основними причинами розвитку сучасних 

мережевих технологій є підвищені вимоги до якості 

обслуговування і безпеки безперервно зростаючого 

трафіку. Традиційні мережі передачі даних мають 

складну структуру і важкі в управлінні, оскільки для 

впровадження глобальної мережевої політики доводиться 

окремо виконувати налаштування кожного мережевого 

пристрою, що призводить в тому числі до ризиків, 

пов'язаних з некоректною конфігурацією. 

Рішення про передачу даних приймаються на основі 

потоків, а не адреси призначення. Потік являє собою 

поєднання полів заголовка пакету, що діють як фільтр, 

котрий співставляє мережевий трафік з набором 

інструкцій по його обробці. У контексті SDN абстракція 

потоку використовується для забезпечення однакової 
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обробки і передачі на мережевих пристроях для кожного 

пакета в послідовності від джерела до місця призначення. 

Архітектура SDN, припускаючи істотно інший 

підхід до реалізації мережевої інфраструктури, не 

позбавлена потенційних вразливостей з точки зору 

інформаційної безпеки. Необхідність поділу доступу 

мережевих додатків при роботі з контролером, питання 

автентифікації і авторизації при роботі додатків з 

контролером - це лише деякі аспекти безпеки, які 

доводиться приймати до уваги при проектуванні SDN-

мереж. 

Основними загрозами, що виникають з боку 

мережевих пристроїв, що працюють за принципом 

програмно-конфігуровної мережі, залишаються варіації 

таких атак, як «відмова в обслуговуванні», підміна 

контролера тощо. 

Внаслідок використання технології SDN для 

інтеграції сторонніх додатків виникає проблема 

шкідливих додатків. Додатки, що демонструють 

зловмисну поведінку в середовищі SDN, можуть 

призводити до катастрофічних наслідків, які подібні до 

тих, що виникають у ситуації, коли піддається 

компрометуванню контролер. Автентифікацію та 

авторизацію додатків для роботи в середовищі SDN 

важко виконати. 

Шкідливі додатки - це ще одна небезпечна загроза в 

контексті SDN. Скомпрометований додаток або додаток, 

що був запрограмований зі зловмисним наміром, може 

дозволити зловмисникові отримати контроль над всією 

мережею. Подібним чином, додаток зі зловмисним кодом 

може ввести вразливості, які зловмисники можуть 

використати для отримання несанкціонованого доступу 

до мережі. 

 

Захист від підслуховувань в будь-якому середовищі 

може бути особливо важким завданням. Це пов'язано з 

пасивним характером атаки; хакери можуть просто 

встановити себе як вузол у мережі та активувати режим 
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прослуховування. Це дає їм можливість переглядати 

потік пакетів, що їх пересуває. 

Архітектура SDN відкриває ряд можливостей для 

інновацій в галузі управління процесом передачі даних і 

забезпечення інформаційної безпеки. Поєднання 

програмованості мережі і централізованої точки 

управління дозволяє вдосконалити сучасні засоби і 

системи захисту даних, розширивши їх функціональні 

можливості і підвищивши продуктивність. 

Практично кожний традиційний мережевий 

пристрій складається з трьох незалежних рівнів: рівня 

даних (data plane), рівня контролю (control plane) та рівня 

управління (management plane). 
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   Проаналізовано стан розвитку сучасних інформаційних 

технологій у світі. Наведено перспективи переходу на 

технології 4G та 5G, а також складність їх впровадження. 

Розвиток інформаційних засобів і систем є в наш час 

одним із найважливіших факторів, що визначають темпи 

й досягнення науково-технічного прогресу. Жодна сфера 

людської діяльності вже не може розглядатися поза 

залежністю від засобів інформаційного обміну, значення 

яких неухильно зростає. Цьому сприяє перехід до 

цифрових методів передачі повідомлень і цифрової 

обробки сигналів, застосування сигналів складної 

структури, а також різноманітних способів адаптації під 

час широкого використання мікропроцесорної техніки, 

що забезпечує інтеграцію засобів зв’язку і засобів 

обчислювальної техніки. На цій основі створюються 

інтегральні цифрові мережі, в яких досягається не тільки 

повна інтеграція за видами зв’язку, але й інтеграція 

засобів передачі, обробки, комутації, керування і 

контролю. 

    Кінцевою метою цього грандіозного процесу є 

створення єдиного інформаційного середовища, в основі 

якого лежить принцип мобільного доступу до всіх 

інформаційних ресурсів. Прогнози провідних фахівців, 

працюючих в міжнародних проектах 5G [3, 4], показують, 

що домінуюче становище серед послуг, що надаються в 

мережах 5G, будуть займати послуги передачі відео з 

високою якістю – HD-відео, а також 3D-відео. Звіти 

провідних операторів зв'язку, що використовують мережі 

4G, показують, що в споживаному абонентами трафіку 



94 
 

відеопослуги переважають і залишуться домінуючими в 

контенті мереж 5G. Так, зараз обсяг трафіку відеопослуг 

становить, за оцінками операторів [3], від 66 до 75% 

загального обсягу трафіку в мережах 4G, включаючи 34% 

– лише відео, а також 18% відеоспостереження (Video 

Surviliance).  

   Розвиток мереж 5G необхідно направити на створення 

ультращільних мереж (UDN) бездротового доступу з 

гетерогенною структурою сот радіусом не більше 50 

метрів на основі нових видів сигнально-кодових 

конструкцій радіосигналів, які підвищують спектральну 

ефективність у порівнянні з мережами 4G і забезпечують 

передачу даних зі швидкостями більше 10 Гбіт/с. Для 

забезпечення таких швидкостей передачі даних в 

мережах 5G потрібно використовувати широкі смуги 

каналів як в лінії вниз (DL), так і в лінії вгору (UL) з 

безперервним спектром, шириною від 500 до 1000 МГц, 

що в 25-50 разів перевищує ширину каналів реалізованих 

в 4G. Виділення таких смуг для каналів 5G можливо 

тільки на верхній межі сантиметрового та в 

міліметровому діапазонах частот, що істотно скоротить 

зони покриття базових станцій 5G через зменшення 

радіуса сот до 50-100 м [1]. Підвищення спектральної 

ефективності в технології 5G може бути досягнуто за 

рахунок застосування неортогональних методів доступу 

(NOMA) в мережах RAN і неортогональних сигналів 

(наприклад, F-OFDM-сигналів та ін.) [2]. 

    Порівняння цих вимог з аналогічними вимогами до 

мереж 4G показує зростання спектральної ефективності в 

3-5 разів. У мережах з технологією 5G з'являться нові 

рішення в області інфраструктури: рухомі вузли (базові 

станції) зв'язку (Moving 5G Node) і рухомі транспортні 

мережі (Moving 5G Backhaul), що дозволить обладнати 

міжнародні автомобільні магістралі. За допомогою таких 

рішень з’явиться можливість використовувати мережі з 

технологією 5G при швидкості  

Актуальні питання розвитку мереж пост – NGN. Послуги 

та якість обслуговування. Планування та оптимізація 
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мереж мобільного зв’язку 20 руху автомобіля понад 200 

км/год. Роль базових станцій 5G виконуватимуть 

автомобільні пристрої 5G, об'єднані в mesh-мережі. 

Таким чином, вже зараз можна спостерігати першу хвилю 

кризи, що насувається як цунамі, трафіку абонентів в 

мережах 4G. Місячне споживання трафіку передачі даних 

в мережах операторів 4G досягло 2,6 Гбайт, а місячне 

споживання трафіку в мережах 5G перевищуватиме 500 

Гбайт. Складність швидкого переходу до 5G пов’язана з 

тим, що різні мережі будуються з використанням різних 

інформаційних технологій і відповідно різного 

програмного забезпечення, яке не сумісне поміж собою.  

   Прискорити процес переходу можливо шляхом 

відокремлення функцій надання послуг від транспортних 

функцій та впровадженням технологій, що забезпечать 

взаємодію різних мереж. Це дозволить створювати нові 

послуги та забезпечить високий рівень їх якості, а також 

дозволить вільно підключити нові служби. Для 

прискорення переходу телекомунікаційних мереж до 

технології 5G, необхідно збільшувати пропускну 

здатність і гнучкість транспортних мереж і мереж 

доступу.  

   При цьому головне значення тут відіграє середовище 

передачі та обрана технологія побудови фізичного рівня 

мережі. Для передачі інформації на фізичному рівні 

використовуються проводові та безпроводові 

середовища. Впровадження концепції мобільних систем 

зв’язку четвертого покоління остаточно поставило 

крапку у визначенні напрямків подальшого розвитку 

мереж доступу. Системи мобільного зв’язку четвертого 

покоління застосовують на фізичному рівні складні 

багаточастотні сигнали, основані на OFDM (OFDMА). 

При цьому ці системи вже поєднують у собі функції й 

переваги систем безпроводового доступу та стільникових 

систем зв’язку. Незважаючи на значні переваги та 

перспективи розвитку систем мобільного зв’язку 

четвертого покоління, вони не здатні повністю 

задовольнити всі вимоги мереж доступу 5G. 
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    Тому на сьогодні залишається актуальним питання 

проведення їх вдосконалення. Значне місце тут 

відводиться розробці нових підходів до побудови 

фізичного рівня, що, насамперед, визначається 

ефективністю обраних сигнально-кодових конструкцій. 

Це можливо зробити під час використання 

перспективних сигнально-кодових конструкцій, 

побудованих на базі оптимальних багатопозиційних 

багаточастотних сигналів [2]. Використання цих 

конструкцій з ефективними методами завадостійкого 

кодування забезпечить високу достовірність передачі 

даних і дозволить підвищити частотну ефективність, 

збільшить гнучкість систем до потреб користувачів, а 

також посприяє у вирішенні ряду завдань, що стоять 

перед мережами 5G. Для цього спочатку необхідно 

провести детальний аналіз технологій побудови 

фізичного рівня перспективних телекомунікаційних 

радіосистем, який і дозволить визначити напрямки 

подальших досліджень.  
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ТЕЛЕФОННА МЕРЕЖА ДОСТУПУ  

 

Ждан Владислав Вікторович 

Державний університет Телекомунікацій, 

Навчально-науковий інститут Телекомунікацій 

м.Київ 

 

Розглянуто  технологію широкосмугового доступу, 

яка забезпечує передачу швидкісного цифрового сигналу 

звичайною аналоговою телефонною лінією, та дозволяє 

одночасно користуватися телефоном і Інтернетом. 

 

ADSL призначена для високошвидкісного доступу 

до Інтернет. ADSL відноситься до класу 

широкосмугових (broadband) технологій. Вона 

забезпечує швидкість передачі даних в напрямку 

абонента — до 24 Мбіт/сек., від абонента — до 3.5 

Мбіт/сек. Висока швидкість дозволяє комфортно 

працювати з Web-сайтами, швидко передавати великі 

файли і документи, працювати з мультимедіа, 

повноцінно використовувати інтерактивні засоби. 

Головною відмінністю при використанні ADSL є 

можливість одночасно працювати в Інтернет і 

розмовляти телефоном. Телефон залишається вільним. 

ADSL модеми випускаються з двома типами 

інтерфейсів: USB і 10/100Base-T. Перші призначені для 

індивідуального підключення і зручні тим, що не 

потребують блока живлення. Другі зручніші при 

багатьох підключеннях і, як правило мають вбудовані 

роутери, в т.ч. бездротові. 

Завдяки тому, що у з'єднанні не використовується 

комутація телефонної мережі загального користування, 

яка має високий рівень шуму і завад, виникає значна 

різниця якості ADSL і звичайної телефонної лінії. 

Ймовірність помилки на лінії ADSL становить 10Е−8 - 

10Е−10. 

Передача даних за технологією ADSL реалізується 

через звичайну аналогову телефонну лінію за 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/Broadband
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допомогою абонентського пристрою — модема ADSL та 

мультиплексора доступа (англ. DSL Access 

Multiplexer, DSLAM), який знаходиться на тій же АТС, 

до якої підключається телефонна лінія користувача, 

причому включається DSLAM до обладнання самої 

АТС. DSLAM мультиплексує множину абонентських 

ліній DSL в одну високошвидкісну магістральну 

мережу. Також вони звичайно підключаються до 

мережі ATM по каналах PVC (постійний віртуальний 

канал англ. Permanent Virtual Circuit) до провайдерів 

послуг Internet та інших мереж. Слід відзначити, що два 

ADSL-модеми не зможуть з'єднатися одне з одним, на 

відміну від модемів Dial-Up. Звичайно, через 

необхідність встановлення обладнання на кожній АТС 

затрати на побудову і утримання мережі були помітно 

вищі, ніж у випадку класичного комутованого доступу, 

коли всі модеми провайдера встановлювались на одній 

АТС, однак в порівнянні з вартістю інших способів 

надання високошвидкісного доступу до 

мережі Інтернет технологія DSL виявилась дуже 

дешевою. 

 

В технології ADSL доступна смуга пропускання каналу 

розподілена між вихідним та вхідним трафіком 

несиметрично — для більшості користувачів вхідний 

трафік значно суттєвіший, ніж вихідний, тому 

використання для нього більшої частини смуги 

пропускання повністю виправдане (за виключенням 

пірінгових мереж та електронної пошти, де об'єм і 

швидкість вихідного трафіку є достатньо важливими). 

Звичайна телефонна лінія використовує для передачі 

голосу смугу 0,3…3,4 кГц. Щоб не заважати 

використанню телефонної мережі за її прямим 

призначенням, в ADSL нижня межа діапазону частот 

знаходиться на рівні 26 кГц. Верхня ж межа, виходячи з 

вимог до швидкості передачі даних і можливостей 

телефонного кабелю, становить 1,1 МГц. Ця смуга 

пропускання ділиться на дві частини — частоти від 26 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/DSLAM
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/DSLAM
https://uk.wikipedia.org/wiki/DSLAM
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/Dial-Up
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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кГц до 138 кГц відведені для вихідного потоку даних, а 

частоти від 138 кГц до 1,1 МГц — вхідного. Смугу 

частот від 26 кГц до 1,1 МГц було обрано не випадково. 

Починаючи з частоти 20кГц і вище, затухання має 

лінійну залежність від частоти. 

Такий частотний розподіл дозволяє розмовляти по 

телефону, не перериваючи обмін даними тією ж лінією. 

Для розділення низькочастотного аналогового 

сигналу та високочастотного цифрового 

використовується сплітер, який являє собою фільтр 

низької частоти. Також можливе використання 

мікрофільтру. В цьому випадку модем підключається до 

лінії напряму, а всі телефони, факси та ін. аналогові 

пристрої підключаються до лінії через мікрофільтри. 

 

ADSL — популярна технологія постійного 

широкосмугового доступу до Інтернет, яка в поєднанні з 

технологією домашньої мережі набуває дедалі більшого 

поширення, витісняючи морально застарілий спосіб 

доступу комутованою лінією. 
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Технологія Ethernet стала найбільш широко 

використовуваною технологією серед усіх локальних 

мережевих технологій. Технологія була розроблена Xerox 

в 1972 році. Проект виявився досить успішним і його 

підтримали найбільші компанії DEC та Intel в 1980 році. 

Злиття цих компаній названо DIX за ініціалами їх назв. У 

1985 р. Ethernet став міжнародним стандартом і його 

прийняли найбільша міжнародна організація зі 

стандартів: Комітет IEEE 802 (Інститут електроніки 

та інженерів електроніки) та Європейська асоціація 

виробників комп'ютерів (ESMA). Стандарт називається 

IEEE 802.3. 

Ethernet - це основна технологія локальної мережі з 

комутацією пакетів, що використовує CSMA / CD. Це 

найпоширеніший стандарт на сьогодні в локальних 

мережах. В даний час загальна кількість мереж Ethernet 

оцінюється в 5 мільйонів, а кількість комп'ютерів з 

адаптерами Ethernet - 50 мільйонів. Якщо говорити про 

Ethernet, звичайно, можна зрозуміти кожен варіант 

технології. 

Цей протокол дозволяє одночасно здійснювати 

лише один сеанс передачі на сегмент логічної мережі. 

Коли відбувається два або більше сеансів передачі, 

відбувається зіткнення одночасно, яке визначається 

станцією, що походить. Робоча станція зупиняє процес, 

чекає закінчення поточного сеансу передачі, а потім 

намагається повторити спробу передачі. Мережа Ethernet 

працює зі швидкістю 10 Мбіт/с, швидка Ethernet працює 

зі швидкістю 100 Мбіт/с, Gigabit Ethernet працює зі 

швидкістю 1000 Мбіт/с, а 10 гігабітна Ethernet працює зі 

швидкістю 10 Гбіт / с. В кінці листопада 2006 року було 

прийняте рішення про початок розробок наступної версії 
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стандарту з досягненням швидкості 100Гбіт/с (100 Gigabit 

Ethernet). 

З самого початку Ethernet базувався на ідеї 

підключення комп'ютерів через єдиний коаксіальний 

кабель, який служив середовищем передачі. Цей метод 

дещо схожий на радіо-метод (хоча він сильно 

відрізняється, наприклад, тим, що виявлення зіткнення в 

кабелях набагато простіше, ніж радіо З часом відносно 

проста початкова специфікація Ethernet перетворилася на 

складну мережеву технологію, що використовується в 

більшості комп'ютерних систем сьогодні. З метою 

зменшення витрат і спрощення управління мережею та 

виявлення помилок, коаксіальний кабель був згодом 

замінений на з'єднання «точка-точка» (концентратор / 

комутатор). Комерційний успіх Ethernet призвів до появи 

стандартів, які використовують кабелі із крученою парою 

як носій передачі. 

На фізичному рівні станції Ethernet спілкуються 

між собою за допомогою передачі пакетів даних, що 

представляють собою невеликі блоки даних, які 

надсилаються та передаються окремо. Кожна станція 

Ethernet має власну 48-бітну MAC-адресу, яка 

використовується як кінцева точка або джерело кожного 

пакету даних. Мережеві карти зазвичай не приймають 

пакети, що надсилаються на інші станції Ethernet. 

Унікальна MAC-адреса записується на контролер кожної 

мережевої карти. 

Незважаючи на те, що великі зміни були внесені від 

коаксіального волокна товщиною 5 Мб до волокна 

точкової точки в 1 Гбіт, різні низькорівневі варіанти 

Ethernet майже однакові в плані програмістів, і пристрої 

легко підключити недорогими методами. Це можливо, 

оскільки формат кадру залишається тим самим, 

незважаючи на різні процедури доступу до мережі. 

Висновок. Ethernet - одна з найпоширеніших 

мережевих технологій. Це пов’язано з його високою 

надійністю, гнучкістю, низькою вартістю та простою 

реалізацією. Ethernet широко застосовується в локальній 
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мережі, а в локальній мережі комунікаційне обладнання 

повинно нести велике навантаження безладно, тим самим 

передаючи велику кількість даних. Останнім часом 

мережа Ethernet переживає друге народження. Вони 

стали більш продуктивними і можуть використовувати їх 

для диференціації трафіку та забезпечення якості 

обслуговування. Ця технологія вважається однією із 

складових комунікаційної мережі нового покоління, 

особливо міської мережі. 
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ПОКОЛІННЯ NGSDH 
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Технологія SDH є найпоширенішою в даний час і є 

найпотужнішим методом створення високонадійних 

універсальних транспортних мереж, на основі яких 

можуть бути організовані як спеціалізовані (за видами 

послуг), так і багатообслугові телекомунікаційні мережі. 

Цікаво спостерігати за розвитком обладнання SDH. 

Шляхи розвитку апаратури SDH такі: 

1. Підвищення швидкості загального сигналу і, 

таким чином, реалізація все більш високих рівнів ієрархії. 

У межах цієї галузі еволюцію можна вважати 

завершеною. Впровадження пристроїв електронної 

обробки сигналів зі швидкістю понад 40 Гбіт/с з 

головною проблемою навряд чи доцільна. 

2. Підвищення ефективності передачі лінійних 

SDH-сигналів по оптичному кабелю, тобто збільшити 

потужність системи передачі та довжину секції кабелю. 

Пристрої SDH останнього покоління оснащені 

оптичними підсилювачами та інтегрованими пристроями 

WDM (Spectral Compaction). 

3. Розширення номенклатури компонентних 

сигнальних інтерфейсів. Окрім набору сигнальних 

інтерфейсів PDH (E1, EZ, E4) та STM-N, поширених у 

традиційних системах SDH, є сигнальні інтерфейси, що 

генеруються відповідно до ATM та IP-протоколів, 

Ethernet, Fast Ethernet та Gigabit Ethernet, Frame Relay, 

відеоінтерфейси, сигнали xDSL тощо. 

4. Універсалізація обладнання. Пристрій може бути 

запрограмований та укомплектований відповідним 

змінним блоком для отримання функціональності будь-
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якого пристрою серії SDH. З’явилися пристрої, які 

виконують функції мережевого вузла. 

5. Мініатюризація обладнання. Здається, що 

невеликі продукти зі спрощеними функціями можна 

використовувати в невеликих мережах, мережах доступу 

і навіть терміналах користувачів. Такі пристрої 

називають «компактними» або «міні». 

Розробка обладнання SDH у всіх напрямках, окрім 

першого, є неповною. Важливими особливостями 

умовного нового покоління SDH є особливості, які 

реалізуються у складі третього, четвертого та другого (за 

важливістю) шляхів розвитку. 

Розглянемо оптичне обладнання нового покоління. 

Як правило, будь-який пристрій, який працює на 

волоконно-оптичному кабелі, вважається оптичним 

пристроєм. Це не зовсім вірно, оскільки багато з цих 

пристроїв мають лише оптичні інтерфейси, «питома вага» 

яких низька порівняно з ядром електронного обладнання 

для обробки сигналів. 

В оптичних пристроях всі операції (або переважна 

більшість) виконуються на оптичному або фотонному 

рівні. Це оптичні підсилювачі та поперечні конвектори, а 

також компоненти систем WDM (оптичні транспондери, 

мультиплексори, демультиплексори тощо). 

Контингент оптичних пристроїв нового покоління - 

NG-Optik - включає пристрої, що дають можливість 

поступового переходу до повністю оптичної 

транспортної мережі. Цей факт передбачає додаткові 

вимоги, такі як наявність комутаційних елементів на 

оптичному рівні та достатньо високий ступінь 

інтелектуалізації. У цьому контексті NG-Optik включає 

оптичні поперечні роз'єми та пристрої Metro WDM, 

розроблені для мереж у великих містах. Спочатку NG- 

Optik дозволяв спілкуватися на порівняно невеликих 

відстанях (близько 100 км), використовуючи технологію 

так званого мультиплексування поділу довжини хвилі 

CWDM. Тоді обладнання цього класу було пристосовано 
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для роботи в умовах розгалужених ділянок магістральної 

мережі.  

У традиційних методах модернізації транспортної 

мережі на основі мережевих протоколів IP/MPLS з 

підтримкою QoS на рівні ядра та технологією IP VPN 

(RFC 2547bis) зазвичай розгортаються на кордоні мережі, 

тим самим відгороджуючи оператора. 

Однак у деяких випадках також можлива 

технологія SDH нового покоління (NGSDH). Він може 

вирішувати майже всі ті ж завдання, що й ATM або 

MPLS, не вимагаючи повної реконструкції мережі. 

Основна технологія в NGSDH - це базовий стек 

формування загального базового протоколу та 

віртуальних конкатинацій VCAT. За рахунок фіксованого 

розміру осередків використання системи передачі SDH 

дуже ефективно, без негативних стрибків у пропускної 

здатності. Протокол GFP дозволяє поєднувати 

фіксований розмір кадру, необхідний для забезпечення 

високої ефективності використання систем передачі, з 

простотою реалізації. Даний протокол не вимагає ні 

процедури байтового стаффинга, ні дорогої сегментації. 

В результаті його структура виявляється простий, а 

система передачі по ефективності порівнянна з 

технологій ATM. При розробці рішень NGSDH особливу 

увагу було приділено підвищенню ефективності 

завантаження мережі. Звичайна конкатенація в мережах 

SDH передбачає зчеплення контейнерів різного рівня, так 

що мережа розглядає їх як єдиний контейнер (рис. 4.16). 

Однак, якщо мова йде про трафік Ethernet, використання 

контейнерів знову-таки знижує завантаженість системи 

SDH. Справа в тому, що стандарти SDH непорівнянні за 

швидкостями до стандартів Ethernet. Наприклад, 

найбільш поширеним в даний час стандартом для систем 

Ethernet є Gigabit Ethernet зі швидкістю передачі в 1,25 

Гбіт / с, беручи до уваги заголовки на пре-освіту. Для 

формування моста в системі SDH з урахуванням 

конкатенації контейнерів потрібно використовувати VC-

4-16c швидкістю 2,5 Гбіт / с, що призводить до 
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зменшення ефективності в 2 рази (якщо точніше - на 

58%). Завантаження такої системи SDH стане рівною 17% 

тільки через конкатенації. 

Для вирішення цієї проблеми була запропонована 

схема віртуальної конкатенації VCAT. Відповідно до 

даної процедури, мультиплексор, оснащений VCAT, 

формує  контейнер з семи контейнерів VC-4. В результаті 

міст (з'єднання контейнерів) має пропускну здатність 1,05 

Гбіт / с, і його ефективність досягає прийнятних 85%. 

Слід зазначити, що процедура VCAT не вимагає 

модернізаціі мережі SDH. За мережі контейнер VCAT 

передається як сім незалежних контейнерів VC-4, і тільки 

в точці зборки повинен стояти мультиплексор з функцією 

VCAT. Така технологія зручна не тільки для розгортання, 

а й для надання послуг. Необхідні абсолютно незначні 

зміни (дві плати в мультиплексорах введення-виведення 

по обидва боки мосту) для здійснення передачі трафіку 

через систему SDH. Для операторів первинної мережі це 

дуже привабливе рішення, що дозволяє залучити в свої 

мережі нові категорії постачальників трафіку. 

Третім компонентом NGSDH є підсистема 

регулювання пропускної здатності лінії LCAS (Link 

Capacity Adjustment Scheme), що представляє собою 

еквівалент протоколу сигналізації в системі SDH (рис. 

4.18). Для виділення ресурсу в заданої точці мережі часто 

необхідна швидка реконфігурація в мережі SDH. Зараз ця 

реконфігурація здійснюється системою управління 

шляхом прописування різних маршрутів. NGSDH 

дозволяє оператору діяти більш оперативне. Для цього 

всередині мережі використовується підсистема 

сигналізації, що має протоколи, подібні до протоколами 

систем комутацій. У мережі з використанням процедури 

VCAT на вимогу одного з вузлів встановлюються новий 

канал з пропускною спроможністю 150 Мбіт / с. Таким 

чином, сукупність трьох нових підсистем - VCAT, GFP і 

LCAS - формує нове покоління технологій SDH - 

NGSDH. 
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Спочатку з’явилася інтелектуальна мережа 

(Intellеctual Network-IN), яка на той час реалізувала 

надзвичайно ефективну ідею розділення функції обміну 

та функції обслуговування. Тому вперше формування 

послуг базується на незалежних від них блоків. 

Створення сценарію для кожної служби було схоже на 

структуру операторів високого рівня в мовах 

програмування. В підсумку, парадигма IN, поєднавши ІТ 

та телекомунікаційні технології створила мережу, здатну 

надавати інформаційні послуги. Під парадигмою 

розуміють сукупність технічних рішень та принципів 

сучасного становлення комунікаційні системи зі 

стратегією їх розвитку куля. 

Початковою основою революції в NGN була зміна 

пріоритетів взаємозв'язку світової цивілізації  між мовою 

та трафіком даних. З розвитком комп’ютеризації та 

інформатизації суспільства трафік даних поступово 

збільшувався і «переміг» мовний трафік. Процес 

комп’ютеризації був бурхливим, а зміна пріоритетів була 

миттєвою, і  це все було передумовою цього процесу. 

Щоб показати, наскільки змінилися основи побудови 

сучасних мереж, ми прослідкуємо за розробкою 

принципів побудови систем зв'язку до і після прийняття 

основного постулату NGN. 

Традиційно основою класичної телекомунікаційної 

системи є основна мережа, яка включає носій поширення 

сигналу та обладнання для передачі сигналу, які 

забезпечують створення типових каналів і шляхів для 

основної мережі. Потім ці канали використовуються 

допоміжною мережею для надання послуг зв'язку. 
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В даний час на ринку ринку інформаційних послуг 

мережі перевантажені. Вони перевантажені численними 

клієнтськими інтерфейсами, мережевим шаром і 

знаходяться під занадто великим контролем системи 

управління. Кожна служба прагне створити власну 

мережу. Високі експлуатаційні витрати змушують 

операторів знаходити рішення, які легше керувати, 

зберігаючи можливість створювати нові сервіси та 

зберігаючи стабільність існуючих джерел доходу 

(наприклад, мовні послуги).  

Цифрова первинна мережа може базуватися на 

принципах плезихронічної (PDH) або синхронної 

цифрової ієрархії (SDH). В останні десятиліття 

спостерігаються дві тенденції розвитку традиційних 

систем зв'язку: 

 Стандарти первинної мережі залишилися незмінними і 

базувалися на типовій ієрархії каналів PDH (потоки El, 

E2, E3 і E4 зі швидкістю 2, 8, 34, 140 Мбіт / с) або SDH 

(потоки STM-1 / 4) 6/64 при швидкостях 0,155; 0,622; 2,5 

або 10 Гбіт / с); 

 Швидкий розвиток вторинних мережевих технологій 

призвів до постійного поділу рівнів вторинної мережі на 

нові та нові сегменти ринку. Тому технологія ISDN 

з'явилася на кордоні телефонних та мереж передачі 

даних, на кордоні ISDN та традиційній системі 

телефонної сигналізації - ОКС №7. 

Тому подвійність традиційних телекомунікаційних 

мереж (первинна мережа є вторинною мережею) взагалі 

не перешкоджала розвитку технологій, а також не 

сприяла революційній ситуації, що призвела до 

створення NGN. Ця революція викликана не 

притаманними технологіями причинами, а зміною 

пріоритетів світової цивілізації, тобто викликана 

зовнішніми телекомунікаціями. 
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организации. –  М.: Эко-Трендз, 2008. – 400 с.; 
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Розглянуто вплив модуляції та кодування на 

ефективність роботи бездротових систем. 

Зазначається, що частотно-часовий та енергетичний 

ресурс для радіоелектронних засобів (РЕЗ) практично 

вичерпаний і виникає необхідність освоєння нових 

фізичних просторово-поляризаційних ресурсів, які до 

цього активно не використовувалися 

 

На даний час стрімкими темпами відбувається 

розвиток сучасних телекомунікаційних мереж. Це 

особливо помітно по активним процесам міжнародної 

стандартизації, виробництва та розгортання бездротових 

мереж. Серед них все більшого поширення набувають, 

наприклад, такі технології як персональні мережі IEEE 

802.15 (Bluetooth), локальні мережі IEEE 802.11 (Wi-Fi), 

стандарт універсальних міських мереж IEEE 802.16 

(WІMAX), в яких бездротовий широкосмуговий доступ 

використовується дуже широким спектром додатків - від 

традиційної передачі мови до сучасних мультимедійних 

додатків. 

Всі згадані технології використовують відповідні 

протоколи взаємодії вузлів мережі для управління 

передачею пакетів по загальному каналу зв'язку. 

На сьогодні можна зробити висновок про те, що 

частотно-часовий та енергетичний ресурс для 

радіоелектронних засобів (РЕЗ) практично вичерпаний і 

виникає необхідність освоєння нових фізичних 

просторово-поляризаційних ресурсів, які до цього 
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активно не використовувалися. Тому актуальною 

науковою задачею даної роботи є забезпечення 

завадостійкості WІMAX з використанням просторово-

часової обробки сигналів (ПЧОС) і просторово-часового 

кодування при впливі динамічних множинних 

електромагнітних взаємодій і розробка методик і методів 

забезпечення електромагнітної сумісності (ЕМС) в 

угрупованнях РЕЗ WІMAX. 

Розвиток систем бездротового зв’язку пов’язаний з 

постійно зростаючою кількістю користувачів, що вимагає 

використання нових більш ефективних методів 

передавання та оброблення сигналів. Основна увага в 

останні роки приділяється методам, коли інформація до 

абонента передається через декілька рознесених у 

просторі передавальних антен, причому сигнали різних 

антен піддаються спеціальному кодуванню. 

Найгірші умови розповсюдження сигналів 

характерні для міських каналів, оскільки між 

передавачем та приймачем у більшості випадків 

відсутній прямий промінь. Тому для оцінки 

завадостійкості системи зв’язку в каналах із 

завмираннями необхідно розробити комп’ютерну модель 

для оцінки ймовірності помилки в каналах із 

завмираннями, де враховуються адитивні і 

мультиплікативні завади. 

Класичний підхід до реалізації методу рознесення 

полягає у використанні одного передавача і декількох 

рознесених в просторі приймальних антен з подальшим 

ваговим додаванням або автовибором сигналів з метою 

підвищення якості прийому. 

Підвищення завадостійкості системи передавання в 

умовах багатопроменевості досить складна задача. У 

каналі з постійними параметрами і гауссовим шумом за 

допомогою методів завадостійкого кодування можна на 

порядок знизити ймовірність помилок за рахунок 

збільшення відношення сигнал/шум (С/Ш) на 1-2 дБ. 

Важлива роль надається організаційно-технічним 

заходам щодо підвищення ефективності використання 
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спектра. Так, спільне використання декількома 

операторами одних і тих же частотних смуг може 

призвести до більш високого завантаження з'єднувальних 

ліній та зниження втрат у захисних смугах. 

Інтенсивне використання спектру часто має місце в 

неліцензованих смугах (Wi-Fi і WiMAX), в той час як 

ліцензовані смуги часто відчувають низький (наприклад, 

ТБ смуги) або середній (наприклад, деякі смуги 

стільникового зв'язку) рівень використання. Ці вражаючі 

результати в поєднанні з недавніми досягненнями в 

області радіотехнологій змусили багато організацій з 

регулювання спектру переглянути традиційний спосіб 

управління використанням спектру. 

Розвиток телекомунікаційних систем призводить до 

постійного ускладнення методів регулювання 

використання обмеженого частотного ресурсу. 

Перешкоди від одночасно використовуваних в одному 

частотному діапазоні радіопередавачів призводять до 

значних спотворень в переданої інформації і можуть 

значно ускладнювати роботу телекомунікаційних систем 

різного призначення. Одним з можливих шляхів 

вирішення зазначеної проблеми є перехід до систем 

когнітивного радіо. 

Сучасні телекомунікаційні системи використовують 

багато видів сигнальних конструкцій, і при цьому вибір 

певної сигнальної конструкції має вибиратися заздалегідь 

для використання, або ж на основі алгоритму для 

динамічного вибору виду сигнальної конструкції на 

основі певних критеріїв.  

Актуальною є задача вибору оптимальних СКК для 

досягнення максимальної швидкості передачі із 

задоволенням необхідної достовірності передачі у 

заданому каналі та виділених ресурсах каналу зв’язку. В 

той же час, актуальним є порівняння оптимальних СКК із 

рекомендованими в стандартах Wi-Fi та надання оцінки 

щодо доречності вибору тієї чи іншої СКК. 

 

Література: 
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В роботі досліджено функціональні частини 

системи WiMax та її основні функції. Показано, як 

WiMax може використовувати базові станції для 

забезпечення високошвидкісної передачі даних, які 

можна використовувати для передачі голосу, даних та 

відео на відстані понад 30 км. Оригінальна система 

WiMax розроблена для роботи на частоті 10-66 ГГц, і її 

довелося змінити, щоб запропонувати широкосмуговий 

бездротовий доступ (BWA) в діапазоні частот 2-11 ГГц. 

Для цього стандарт WiMax включає варіанти (профілі), 

які використовують різні комбінації типів радіоканалів 

(один оператор -vs- багатоканальний), типи модуляції, 

типи кодування каналів для надання фіксованих, 

мобільних чи портативних послуг.  

 

Всесвітня сумісність для мікрохвильового доступу 

(WiMax) - це система бездротового зв’язку, яка дозволяє 

комп'ютерам та робочим станціям підключатися до 

високошвидкісних мереж передачі даних (наприклад, 

Інтернету), використовуючи радіохвилі в якості 

середовища передачі зі швидкістю передачі даних, що 

може перевищувати 120 Мбіт / с для кожного радіоканалу 

[1, c. 5]. Система WiMax визначена у групі галузевих 

стандартів IEEE 802.16, і різні її зміни використовуються 

для конкретних форм фіксованого та мобільного 

широкосмугового бездротового доступу. 

WiMax - це система, яка в основному 

використовується як бездротова мережа мегаполісів 

(WMAN). WMAN можуть надавати широкосмуговий 

доступ для передачі даних у межах міського чи міського 
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географічного району. WMAN використовуються у 

всьому світі, і їх застосування включає послуги 

широкосмугового бездротового бездротового Інтернету, 

з'єднання ліній (орендовані лінії) та транспорт цифрового 

телебачення. Широкосмуговий бездротовий зв'язок 

WiMax може конкурувати з Ethernet та оптичними 

широкосмуговими з'єднаннями [2, c. 218]. 

Система 802.16 розроблена для фіксованого 

розташування Nomadic service. Командна послуга - це 

надання послуг зв'язку в більш ніж одному місці. Хоча 

мобільній службі може надаватися занадто багато 

локацій, громадське обслуговування, як правило, вимагає 

фіксації транспортного пристрою в місці розташування 

під час використання послуги зв'язку. 

Для мобільного обслуговування розроблено 

802.16e. Специфікація 802.16 додає управління 

мобільністю, розширюваний протокол аутентифікації 

(EAP), передачу даних (передача дзвінків) та режими сну, 

що заощаджують енергію. 
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  В даній роботі розглянуте питання необхідності 

забезпеченняи якості обслуговування у сучасних 

телекомунікаційних мережах. QoS став необхідним, 

після того, як мережі модернізувалися і стали 

придатними не лише для передачі даних. На мою думку 

QoS точно не втратить своєї важливості найближчим 

часом, в незалежності від того, яким стрімким буде 

розвиток мереж надалі. Можливо, з часом QoS дещо 

видозміниться, але і надалі буде відігравати важливу 

роль. 

Відносно мережі, QoS (Quality of Service) - це 

можливість мережевого елемента (програми, хоста чи 

маршрутизатора) мати певний рівень впевненості у 

тому, що його вимоги щодо трафіку та обслуговування 

можуть бути задоволені. QoS управляє пропускною 

здатністю відповідно до вимог додатків та налаштувань 

управління мережею. 

 Раніше, коли мережі передавали лише дані, швидкість 

не була такою критичною. Сьогодні інтерактивні 

програми, які переносять аудіо та відео, мають 

доставлятись через мережі з високою швидкістю та без 

втрати пакетів або змін швидкості доставки. 

 Зараз люди здійснюють ділові дзвінки за допомогою 

програм відеоконференцій, які використовують 

протокол транспорту IP для надсилання та отримання 

відео- та аудіо-повідомлень. В інтересах швидкості, ці 

програми обходяться без процедур управління 

транспортом, які зазвичай використовують стандартні 

передачі даних. 
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Для того, аби зрозуміти важливість QoS, розглянемо, що 

ж  станеться, якщо не використовувати QoS. 

Некоректне налаштування QoS може призвести до 

виникнення однієї або ж навіть всіх проблем, таких як: 

 Затримка. Коли пакетам RTP не призначені необхідні 

пріоритети, вони будуть доставлені з недотриманням 

належних швидкостей. У перевантаженій мережі пакети 

повинні передаватися разом з рештою невідкладних 

пакетів. Хоча сама затримка не вплине на якість наданих 

аудіовізуальних даних, це вплине на спілкування між 

кінцевими користувачами. При затримці в 100 мс вони 

почнуть розмовляти один поверх іншого, а в 300 мс 

розмова перестає бути зрозумілою. 

 Тремтіння. Програми в режимі реального часу 

видаляють стандартну буферизацію транспортного 

рівня, тому не існує механізму для збирання пакетів, що 

надходять, у правильному порядку. Тремтіння – це 

нерегулярна швидкість пакетів у мережі. Це може 

призвести до того, що пакет надходить із запізненням та 

поза послідовністю.  

 Втрата пакетів. Це найгірший сценарій, коли ми 

виявляємо, що кількість (або частини) пакетів 

втрачається через занадто велику перевантаженість 

мережевих пристроїв. Коли заповнення черги вимикача 

або маршрутизатора заповнюється - пристрій відкидає 

будь-які нові вхідні пакети, поки знову не з’явиться 

місце. 

Використання QoS може допомогти уникнути можливі, 

наведені вище, проблеми шляхом сортування даних, 

керування чергами та запобігання втрати даних. Отже, 

QoS є необхідним для нормального функціонування 

сучасних телекомунікаційних мереж. 

 Гадаю, що в найближчому майбутньому підхід до 

підтрмки QoS, зокрема в локальних мережах, не 

перестане бути пріорітетним. Так, як у локальних 

мережах є змога забезпечити гарантовану якість послуг, 

не вдаючись до дорогої модернізації всього обладнання 

та кардинальних змін у системі управління мережею, 
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адміністратори мереж будуть звертати особливу увагу 

на на програмні засоби, що будуть надавати змогу 

реалізувати QoS. 

 

 

Посилання: 

1. [http://lsd.dut.edu.ua/ua/news/1/category/5/view/220] 
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Розглянуто новий стандарт бездротових локальних 

комп'ютерних мереж Wi-Fi 6 або IEEE 802.11ax. Описані 

нові технології та функції, що додалися або покращились 

в ньому. Визначені основні сфери застосування та 

обмеження або недоліки використання. Підведено 

висновок ефективності використання цього стандарту. 

 

Wi-Fi 6 або IEEE 802.11ax - стандарт бездротових 

локальних комп'ютерних мереж в наборі стандартів IEEE 

802.11. Щоб наочно показати, який стандарт підтримує 

той чи інший гаджет, Wi-Fi Alliance пропрацювали нове 

маркування - іконка Wi-Fi, поверх якої зазначена 

відповідна цифра. За словами розробників стандарту, 

новий підхід до найменування зробить назви стандартів 

Wi-Fi зрозумілими для широкої аудиторії. 

 

IEEE 802.11ax призначений для роботи в уже існуючих 

спектрах 2,4 ГГц і 5 ГГц, але може включати додаткові 

смуги частот в діапазонах від 1 до 7 ГГц в міру їх появи. 

В ідеалі одночасна підтримка 2,4 і 5 ГГц допоможе 

збільшити число сценаріїв роботи з декількома 

пристроями. 

Крім цього, Wi-Fi 6 використовує OFDMA — 

ортогональний множинний доступ з частотним поділом. 

Цей метод також використовується в мобільному 

протоколі LTE (4G). Завдяки OFDMA точка доступу 

може обмінюватись даними з декількома клієнтами 
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одночасно, шляхом виділення різної частоти для різних 

клієнтів. Але всі ці клієнти повинні обов'язково 

підтримувати Wi-Fi 6. Тому «старі» гаджети, 

залишаються «за бортом». 

 Спільна робота MU-MIMO і OFDMA дозволило  

новому стандарту збільшити число можливих 

підключень пристроїв в два рази - до восьми, проти 

чотирьох клієнтів в Wi-Fi 5 (802.11ac). У Wi-Fi Alliance 

заявляють, що системи MU-MIMO укупі з OFDMA 

допоможуть організовувати множинну передачу даних зі 

швидкістю до 11 Гбіт/с - це сума максимальних 

швидкостей передачі даних в трьох каналах 

маршрутизатора D-Link DIR-X9000. Проте резиденти 

Hacker News відзначають, що звичайні гаджети 

(ноутбуки, смартфони) подібної швидкості не побачать, 

бо найчастіше пристрої використовують тільки один 

канал, тому дані будуть транслюватися зі швидкістю до 

4804 Мбіт/с. 

 Також з'явилася функція Target Wake Time, що 

дозволяє пристроям переходити в режим сну і 

«прокидатися» за розкладом. Target Wake Time визначає 

час, коли пристрій не діє, а коли працює. Якщо гаджет не 

передає дані в конкретний проміжок часу (наприклад, 

вночі), його Wi-Fi-підключення «засинає», що економить 

заряд батареї і зменшує завантаженість мережі. 

Де знайде застосування Wi-Fi 6? Технологія буде корисна 

при розгортанні Wi-Fi-мереж з високою щільністю. 

Окремі рішення, наприклад, MU-MIMO і OFDMA 

поліпшать якість зв'язку в громадському транспорті, 

корпоративному середовищі, торгових залах, готелях або 

на стадіонах. 

Загалом в стандарті також досягнене більш ефективне 

використання частоти та часу, що збільшує 

продуктивність передачі даних. Зокрема це стало 

можливим завдяки властивості точки доступу 

компенсувати, скільки спектру вона використовує для 

передачі потоків даних нижчої швидкості або вищої 
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швидкості різним клієнтам відповідно до їхніх потреб 

даних. 

 

Література: 

ru.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11ax 

habr.com/ru/company/vasexperts/blog/426263/ 

dou.ua/lenta/articles/opportunities-wifi-6/ 
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ARUBA INSTANT 

ДЛЯ МЕРЕЖ З ВИСОКОЮ ШВИДКІСТЮ 

ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ 

 Полтавець Ігор Олексійович 
Державний університет Телекомунікацій 

  Навчально-науковий інститут Телекомунікацій 

м.Київ 

 

       Постановка задачі. З розвитком бездротових 

технологій та появою точок доступу нового покоління 

з'являється можливість створення складних 

високопродуктивних бездротових мереж, які дозволяють 

підвищити  швидкість  передачі, забезпечити високу 

щільність абонентів та підвищити надійність. Для 

створення таких мереж використовуються точки доступу 

Aruba  Instant, які задовільняють вищеперераховані 

потреби. 

      Мета дослідження. При побудові бездротової мережі 

з високою швидкістю передачі даних на базі технології 

Aruba Instant необхідно забезпечити  достатню 

пропускну здатність для обслуговування великої 

кількості абонентів, належне відношення рівня сигналу 

до рівня шуму по всій зоні обслуговування (велику 

потужність сигналу), ефективне  використання  ефірного 

часу та усунення перешкод між точками доступу. 

       Результати дослідження. Досягається поставлена 

ціль за допомогою 

наступних принципів: 

1)стратегії розміщення точок доступу для мереж з 

високою швидкістю; 

2)вибір точки доступу з параметрами, що задовольняють 

вимогам побудови мереж з високою швидкістю; 

3)обґрунтування мінімальної відстані між точками 

доступу для забезпечення бездротової мережі з високою 

швидкістю. 

      При розробці та налаштуванні бездротової мережі 

високої швидкості необхідно враховувати, що загальна 

потужність зони обслуговування бездротової мережі з 
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високою швидкістю фіксується незалежно від 

зовнішнього втручання. Aruba називає це "загальною 

пропускною спроможністю" мережі високої швидкості. 

Пропускна спроможність системи це сума потужностей 

окремих каналів зв’язку. Однією з поширених помилок є 

та, що можна збільшити пропускну спроможність, 

додаючи точки доступу. Це не так. Кількість точок 

доступу не має ніякого відношення до потужності 

системи. Навпаки, необхідну кількість точок доступу 

можна обрахувати на основі знання загальної 

пропускної спроможності системи. 

      Загальну пропускну здатність системи (TST) можна 

розглядати як сумарне навантаження, яке генерується 

мережею VHD через WAN-інтерфейси маршрутизаторів 

Інтернету. 

У кожному каналі використовується більше ніж одна 

точка доступу на канал тому, що система високої 

швидкості часто потребує значно більше точок доступу 

ніж каналів, щоб переконатися, що всі користувачі 

можуть зв'язатися з мережею, а також для того, щоб 

забезпечити високий рівень відношення сигнал/шум у 

всій системі. 

    Висновки і перспективи. З розвитком бездротових 

технологій та появою точок доступу нового покоління 

таких як Aruba Instant з'являється можливість створення 

складних високопродуктивних бездротових мереж, які 

дозволяють забезпечити високу щільність абонентів, 

підвищити швидкість передачі та підвищити надійність. 

При реалізації стратегії розміщення точок доступу при 

створенні мереж високої швидкості, доступні три 

архітектури - розміщенні точок доступу на високому 

рівні, бічні, та точки доступу, що розміщенні на 

низькому рівні. 

Кожна стратегія має переваги та недоліки, але ці 

архітектури ніколи не повинні об'єднуватися в єдину 

зону покриття. 

 

Список використаних джерел 
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1.https://aruba.complete.ru/web/pdf/aruba_instant_wi-fi.pdf 

-- [1-3,5 с.] 

2.http://aruba.lantec.ua/documents/Campus_AP_Aruba_303

_Series.pdf -- [1,3-6 с]. 
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ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ АКТИВНОГО 

БАГАТОПОЗИЦІЙНОГО РАДІОЛОКАЦІЙНОГО 

КОМПЛЕКСУ 

Китаєв Олексій Русланович 

Державний Університет Телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут Телекомунікацій  

 

У другій половині XX століття і на початку XXI 

століття космічна сфера займала лідируючі позиції за 

рівнем інноваційної ефективності. Через вилучення 

нових предметів та призупинення дії старих предметів 

кількість штучних предметів (СО) штучного походження 

постійно змінюється. Згідно із Загальнодержавною 

цільовою науково-технічною космічною програмою 

України на 2017–2020 роки підвищення рівня 

інформатизації в державних органах, які здійснюють 

повноваження у сфері національної безпеки та оборони, 

особливо під час виконання оперативних завдань, 

передбачається досягти, у тому числі, за рахунок 

контролю космічного простору. Вирішення завдань з 

контролю космічного простору в Україні покладено на 

Систему контролю та аналізу космічної обстановки 

(СКАКО). Відповідно до Концепції реалізації державної 

політики у сфері космічної діяльності на період до 2032 

року передбачено створення в Україні 

багатофункціональної системи здійснення контролю та 

проведення аналізу космічного простору із 

забезпеченням моніторингу низькоорбітальних КО та 

підтримкою їх каталогу. 

Оперативна і точна об’єктивна інформація про стан 

та зміну космічної обстановки необхідна для: вирішення 

завдань в інтересах національної безпеки й оборони, а 

саме: оцінювання діяльності та потенціалу іноземних 

держав у навколоземному просторі; інформаційно-

розвідувального забезпечення Збройних Сил України та 

інших силових структур; оперативного планування 

цільового застосування національних космічних апаратів 

(КА); налагодження зв’язку з КА при виведенні 



127 
 

вітчизняних супутників на нерозрахункову орбіту, 

виникненні різного роду нештатних ситуацій на борту; 

розвитку зовнішньоекономічної діяльності в сфері 

забезпечення об’єктивного контролю процесу виведення 

іноземних КА на заплановану орбіту, надання послуг 

здійснення управління КА, участі в міжнародних 

програмах, наприклад, щодо створення системи безпеки 

польотів діючих КА. Основними вимогами до каталогу 

КО є його повнота, достовірність, точність та 

оперативність оновлення даних. Відмінною рисою 

структури інформаційно-вимірювальних засобів СКАКО 

в Україні є наявність засобів усіх типів, що можуть бути 

задіяними для контролю, які дислоковані на географічно 

обмеженій території, що приводить до зменшення часу 

спостереження КА на одному витку і на добовому 

інтервалі та, відповідно, знижує можливості з точності 

визначення орбітальних параметрів, оперативності 

оновлення інформації, а також збільшує протяжність 

повного циклу оброблення інформації щодо космічних 

об’єктів. У зв’язку з цим необхідно комплексувати 

роботу всіх вимірювальних засобів, а також підвищити 

точність оцінювання параметрів руху КО за результатами 

спостереження радіолокаційними станціями (РЛС) 

надгоризонтного виявлення, які єдині вирішують 

завдання розвідки космічного простору. Для досягнення 

високої точності можна визначити такі шляхи: 

підвищення адекватності моделі руху КО, що 

використовується при обробленні вимірювальних даних; 

збільшення кількості та якості вхідних вимірювальних 

даних; застосування нетипових для задач балістики КО 

методів розв’язання диференціальних рівнянь. Побудова 

багатопозиційних радіолокаційних комплексів (БП РЛК) 

та комплексування вимірювальної інформації про 

об’єкти спостереження в них дозволяє збільшити 

кількість та якість вхідних вимірювальних даних, що 

дозволить підвищити якість ведення каталогу КО. 

Висновок. З метою високоточного визначення 

параметрів руху КО розроблено принципи побудови БП 
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РЛК з великими базами системи контролю й аналізу 

космічної обстановки. Стверджується, що з метою 

максимально ефективного використання інформації, яка 

міститься в просторовій структурі електромагнітного 

поля, найбільш доцільною в системі контролю 

космічного простору є побудова БП РЛК з великими 

базами, створених на основі активних РЛС з автономним 

прийомом відбитих сигналів, вимірюванням усіх 

просторових координат та комплексуванням даних на 

етапі вторинної обробки радіолокаційної інформації. 

Перевагою запропонованого є надмірність інформації та 

отримання даних про положення цілі з різних, суттєво 

рознесених просторових напрямів. 
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ПОБУДОВА МЕРЕЖ 5G НА ОСНОВІ 

ВИКОРИСТАННЯ МАСИВНИХ МІМО 

Китаєв Олексій Русланович 

Державний Університет Телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут Телекомунікацій  

м.Київ 

 

Ущільнення мережі завдяки масовій реалізації 

різних типів комірок, таких як макро, мікро, піко та 

фемтоелементи, є ключовим методом підвищення 

пропускної спроможності мережі, ефективності покриття 

та енергоефективності. Такий підхід до ущільнення був 

прийнятий у існуючих бездротових мережах, зокрема 3G 

та 4G LTE, що в кінцевому підсумку призводить до 

багаторівневої обчислювальної мережі HetNet. 

Очікується, що ретрансляція та багатопотоковий зв’язок 

стануть одним з головних елементів бездротової 

архітектури 5G (на відміну від існуючої системи LTE, в 

якій багаторівнева комунікація вважається додатковою 

функцією). Загалом, управління радіоресурсами для 

мережі HetNets відіграє ключову роль у досягненні 

переваг цієї передової архітектури. Зокрема, одним із 

найважливіших питань є розробка алгоритму розподілу 

ресурсів, який ефективно використовує радіоресурси, 

включаючи пропускну здатність, потужність передачі та 

антену, зменшуючи при цьому перешкоди та перешкоди 

та забезпечуючи прийнятну якість послуг для активних 

користувачів. Також дуже важливо розробити та 

впровадити надійні мережі зворотного зв'язку, які 

забезпечують ефективне управління ресурсами та 

координацію. Величезні технології MIMO забезпечують 

необхідні інструменти для багатьох технічних проблем 

майбутньої мережі 5G HetNet і можуть бути легко 

інтегровані в існуючі мережі та технології доступу. 

Реалізація великої кількості антен у передавачі та / або 

приймачі (масивний MIMO) може значно підвищити 

спектральну та енергоефективність бездротової мережі. 

У середовищі з високою дисперсією ці підвищення 
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продуктивності можна досягти за допомогою простих 

стратегій спрямованого відображення, таких як передача 

максимального коефіцієнта (MRT) або нульове 

збудження (ZF). 

Найголовніше, оскільки міліметрові хвилі мають 

надзвичайно коротку довжину хвилі, стає можливим 

розміщення великої кількості антенних елементів на 

невеликій площі, що допомагає реалізувати масивний 

MIMO. Найголовніше, оскільки міліметрові хвилі мають 

надзвичайно коротку довжину хвилі, можна розмістити 

велику кількість антенних елементів на невеликій площі, 

що допомагає реалізувати масивний MIMO. Насправді 

міліметрові хвильові технології вже стандартизовані для 

послуг малої дальності в IEEE 802.11ad. Однак ці частоти 

недостатньо вивчені для мобільних додатків. 

Потенційними причинами є великі втрати 

розповсюдження, проникнення та дощ, і ці частоти легко 

поглинаються або розсіюються газами. Величезний 

розподіл дрібних комірок, таких як фемтострумні 

імпульси в майбутній мережі 5G HetNet, робить 

використання міліметрової хвилі дуже корисною. Тому ці 

частоти можна розглядати як одну з потенційних 

технологій, що задовольняють потреби мережі 5G. Існує 

безліч варіантів включення бездротової мережі 5G, яка 

включає в себе величезну технологію MIMO і міліметрові 

хвилі. Одна з таких мережевих архітектур 5G показана на 

малюнку 1, де показано, як величезні технології MIMO і 

міліметрові хвилі можуть використовуватися в різних 

частинах і для різних цілей зв'язку.  

В останні роки тривимірні та повнорозмірні методи 

MIMO (FD) просуваються для покращення загальної 

продуктивності мережі, оскільки вони дають змогу 

стільниковим системам підтримувати велику кількість 

UE (UserEquipment), використовуючи методи MIMO для 

багатьох користувачів. Таким чином, масивні системи 

MIMO та міліметрові хвилі розглянутої архітектури 

також можуть бути спроектовані як в 3D, так і в FD. З 

іншого боку, ця архітектура може підтримувати 
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послідовну багатоточкову передачу. Крім того, 

представлена концепція віртуалізації стільникового 

зв'язку, в якій віртуальна комірка може бути визначена як 

мережа або призначена для користувачів (орієнтована на 

користувачів), а також може бути інтегрована як частина 

хмарної мережі радіодоступу. БС низької потужності в 

5G можуть бути встановлені та керовані як бездротовими 

операторами, так і кінцевими користувачами. На відміну 

від БС низької потужності, встановленої операторами, БС 

низької потужності, реалізованої кінцевими 

користувачами, встановлюється довільно. Крім того, 

незаплановані BS з низькою потужністю та внутрішні BS 

можуть бути набагато вищими, ніж планувалося, тоді як 

BS з низькою потужністю будуть основними рушійними 

силами майбутньої потужності 5G, оскільки близько 70% 

трафіку генерується внутрішнім середовищем. Тому ці 

вузли малої потужності повинні мати функції 

самоконфігурації, автоматичної оптимізації та 

відновлення (тобто офлайн-мережі) в управлінні 

ресурсами та перешкодами, щоб забезпечити ефективне 

масштабне розгортання мережі. Тому забезпечення 

вигідного задоволення клієнтів буде ключовим 

завданням цієї віхи. З іншого боку, для підходу до 

розподілу ресурсів мережі 5G, на відміну від 

традиційного підходу (який значною мірою залежить від 

швидкості помилок бітів), може знадобитися врахувати 

різні контекстуальні дані, такі як додаток, середовище та 

QoS, необхідні з точки зору затримка, швидкість помилки 

в бітах і мінімальні вимоги до швидкості передачі даних. 

В контексті включається розташування користувача, 

мобільність, інші пристрої близькості, роздільну 

здатність, тривалість роботи акумулятора процесора та 

пристрою. 
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      Постановка задачі. Дана робота присвячена розробці 

комплексного підходу, вибору датчиків та схеми їх 

взаємодії для забезпечення протидії проникнення в 

приміщення сторонніх осіб та забезпечення безпеки як 

матеріальних, так і інформаційних ресурсів.  

 

      Мета дослідження. Вивчення та дослідження 

побудови оптимальної структури елементів захисту 

приміщення від проникнення сторонніх осіб. 

 

      Результати дослідження. В результаті досліджень 

сформоване комплексне рішення системи контролю та 

управління доступом для запобігання проникнення 

сторонніх осіб в приміщення. 

 

      Висновки і перспективи. Запропонований спосіб є 

ефективним для захисту приміщень від сторонніх осіб та 

може бути використаним на практиці. 

 

 

Список використаних джерел: 
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Білоус Юлія Володимирівна 
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Хмарні технології міцно увійшли в повсякденне життя 

користувачів, а для великого та середнього бізнесу вони 

стали невід’ємною частиною інформаційних і 

технологічних процесів. 

 

Переваги та недоліки використання хмарних технологій 

Що нам дають хмари? 

Веб-сервіси працюють з браузерами будь яких ОС; 

Завжди нові версії програм, не потрібно слідкувати за 

новими; 

Багато платних програм стали безкоштовними або 

дешевшими веб_додатками; 

При поломці ПК, планшета, телефона інформація 

зберігається; 

Одночасна робота з даними з різних пристроїв  

декількох людей; 

Завжди актуальна інформація; 

Доступ з будь-якого комп’ютера підключеного до 

інтернету; 

Робота з інформацією з різних пристроїв; 

Легко ділитися інформацією з людьми з будь-якої точки 

світу. 

Є й ряд недоліків : 

Хмарна послуга надається завжди якоюсь компанією, 

відповідно, збереження даних користувача залежить від 

цієї компанії; 

Поява хмарних монополістів; 

Небезпека хакерських атак на сервер; 

Необхідність завжди бути в мережі для роботи; 

Можлива подальша монетизація ресурсу. 
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Порівняння хмарних провайдерів: MICROSOFT AZURE, 

AWS або GOOGLE CLOUD. Аналітика 

Платформи хмарних обчислень також забезпечують 

потужні аналітичні інструменти для бізнесу. 

В галузі аналізу даних AWS виконала  великий стрибок, 

її окремий сервіс Quick Saght є легкою у використанні 

бізнес-аналітикою з готовими шаблонами і вартістю в 10 

разів дешевшою, ніж традиційні рішення. 

Сервіс MICROSOFT AZURE за останні роки сильно 

покращив інструменти аналітики і машинного навчання, 

створивши окремий напрямок, що містить підсистему 

обробки аналітики Data Lake Analytics, і машинне 

навчання в складі Cortana Intelligence Suite. 

Google Cloud Platform також запустив окремий напрямок 

по аналітиці великих даних і має великі перспективи 

розвитку в майбутньому. Вже зараз програмні 

середовища Cloud Vision API, Cloud Speech API і Google 

Translate API мають множинні інтеграції в сторонні 

сервіси та додатки. 

Всі хмари мають свої сильні та слабкі сторони: 

Google – відмінна системи зниження вартості оренди 

хари, яка вмикається автоматично і, на перший погляд, 

дійсно дає великий бонус. 

AMAZON – дуже сильна з погляду довіри до бренду і 

найбільш популярна платформа. 

 AZURE – має перевагу у продуктивності за рахунок 

продажу справжніх ядер. 
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У переважній більшості сфер діяльності сучасної 

людини мережі WI-FI грають найважливішу роль, так як 

люди давно оцінили всі переваги безпроводового 

підключення до мережі. Головні з них - відсутність 

проводів, а також можливість вільного переміщення по 

будинку або офісу, залишаючись, при цьому, в мережі. 

Використання мереж WI-FI, як в домашніх мережах, так 

і в корпоративних, промислових мережах, підвищили в 

рази продуктивність роботи і комфортність 

відпочинку. 

При плануванні мережі, проектувальник часто 

стикається з відсутністю ясних методик оцінки 

ефективної швидкості передачі. Це часто ускладнюється 

відсутністю як даних радіообследованія, так і 

обмеженістю можливостей моделювання радіопокриття, 

багатьма програмними продуктами [1,с.9]. При цьому 

вимоги корпоративних мереж в більшості випадків є 

набагато вищими, ніж для вирішення типових задач 

бездротових мереж доступу. Це в першу чергу стосується 

таких базових вимог до радіопокриття, як рівень сигналу 

на цільової площі, умова хендовера клієнта між ТД, число 

доступних ТД того ж каналу і т.п.. 

У сучасних реаліях невирішеною проблемою по 

даній темі, очевидно, є Неврахування наступних явищ: 

- ефекти агрегування каналів, 

- ефекти MU-MIMO в низхідному каналі, 

- ефекти, пов'язані з поєднанням клієнтів різних 

версій стандарту і з різними режимами MIMO, 

- специфіка трафіку. 

Крім цього, для наявних засобів моделювання, 

недостатнім є облік ефектів, характерних для БЛВС з 
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високою клієнтської ємністю. Дані ефекти зазвичай рідко 

виявляються в правильно спроектованих, орієнтованих 

на покриття, мережах стандарту IEEE 802.11. До них, 

серед інших, можна віднести наступні: 

- ефекти високої щільності користувачів, в першу 

чергу - ефект «сверхячейкі»; 

- вплив фактичного числа доступних клієнтові ТД 

того ж каналу; 

- ефекти, що вносяться різними видами перешкод; 

Крім того, в умовах високої клієнтської ємності стає 

помітним вплив на продуктивність мережі т. Н. 

«Проблемних клієнтів», тобто пристроїв, що 

потрапляють, зокрема, під наступні можливі визначення: 

- пристрій, «залипання» на віддаленій ТД, 

- пристрій, з якихось причин не віддає перевагу 

роботу в діапазоні 5 ГГц, 

- пристрій, що грає роль «бродячої» (rogue) ТД, 

- пристрій, некоректно відпрацьовують алгоритм 

доступу до середовища. 

Для вирішення практичних завдань їх вплив також 

має враховуватися. На це, зокрема, вказують і 

керівництва виробників обладнання, наприклад  та ін. 

Окреслені аспекти є результатом суто практичного 

погляду на процес планування та проектування БЛВС. Їх 

моделювання або оцінка представляються окремим 

завданням[2,с.135]. 

При імітаційному моделюванні БЛВС в 

спеціалізованому ПО, зазвичай використовуються 

спрощені моделі радіоканалу. Наприклад, в частині 

імітаційного моделювання ефектів перешкод в пакетах 

OMNeT ++ і NS3 можливий лише розрахунок колізій в 

одному каналі, тобто вплив внутріканальних перешкод. 

Що стосується процесу моделювання радіопокриття, 

то більшість сучасних комерційних засобів моделювання 

радіопокриття, призначених для практичного 

використання, дає на виході стаціонарну модель 

покриття. Під стаціонарністю моделі, в даному випадку 

розуміється принципова неможливість оцінити картину 
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покриття розгорнутої мережі - після задіяння 

функціоналу управління радиоресурсами (RRM) на 

контролері. Сюди ж необхідно віднести крайню 

складність обліку алгоритмів ставлять за мету 

оптимізацію різних аспектів роботи клієнтів, таких як 

ATF (Air Time Fairness - "чесність" доступу до 

тимчасового ресурсу каналу) [3,с.43]. 

Крім того, більшість застосовуваних на практиці 

продуктів призначених для інтелектуального 

моделювання радіопокриття не дозволяє врахувати ефект 

відображення радіосигналів з огляду на те, що закладені 

в них моделі поширення радіохвиль несуть в собі 

найчастіше емпіричну базу. 
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ВИЗНАЧЕННЯ Й ХАРАКТЕРИСТИКА 

Wireshark - найбільший у світі та широко 

використовуваний аналізатор мережевих протоколів. Це 

дає змогу вам бачити, що саме відбувається у вашій 

мережі на мікроскопічному рівні, і фактично стандарт для 

багатьох комерційних та некомерційних підприємств, 

державних освітніх установ. Розвиток Wireshark 

процвітає завдяки добровільним внескам експертів у 

мережі з усього світу та є продовженням проекту, 

розпочатого Джеральдом Комбсом у 1998 році. 

 

Програма, яка «знає» структуру різних мережевих 

протоколів, тому дозволяє розібрати мережевий пакет, 

відображаючи значення кожного поля,немає значення 

якого рівня. Оскільки для захоплення пакетів 

застосовується pcap, також є можливість захоплення 

даних тільки з тих мереж, які підтримуються цією 

бібліотекою. Проте, Wireshark уміє працювати з безліччю 

форматів вхідних даних, відповідно, можна відкривати 

файли даних, захоплених іншими програмами, що 

відкриває можливості захоплення. 

 

Аналізатор мережевих пакетів, який захоплює мережеві 

пакети, який намагається якомога 

докладніше відображати дані пакета. Ви можете 

подумати про мережевий аналізатор протоколів як 

вимірювальному пристрої, що використовується для 

дослідження нутрощів мережевого кабелю, так само, як 

вольтметр застосовується електриком для вивчення що 

саме відбувається всередині електричного кабелю. 

 

            Інформаційна система моніторингу IT-

інфраструктури підмережі TCP / IP призначена для збору, 
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відбору та перевірки відомостей, даних та матеріалів. 

Зібрана інформація може бути використана з метою 

підготовки та / або обґрунтування прийняття рішень, а 

також моделювання та оцінки напрямків діяльності 

досліджуваних об'єктів. 

 

Література: 

1. https://www.wireshark.org 

  

https://www.wireshark.org/
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АНАЛІЗАТОР ТРАФІКУ 

 Пузирьов Володимир Анатолійович 

Державний університет Телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут Телекомунікацій 

м.Київ 

  

Аналізатор трафіку(сніффер) 

 

Сніффер може аналізувати тільки те, що проходить через 

його мережеву карту. Всередині одного сегмента мережі 

Ethernet все пакети розсилаються всім машинам, через це 

можливо перехоплювати чужу інформацію. 

Використання комутаторів (switch, switch-hub) і їх 

грамотна конфігурація вже є захистом від 

прослуховування. Між сегментами інформація 

передається через комутатори. Комутація пакетів - форма 

передачі, при якій дані, розбиті на окремі пакети, можуть 

пересилатися з вихідного пункту в пункт призначення 

різними маршрутами. Так що якщо хтось в іншому 

сегменті посилає всередині нього будь-які пакети, то в 

ваш сегмент комутатор ці дані не відправить. 

 

Перехоплення трафіку може здійснюватися: 

 

 Звичайним «прослуховуванням» мережевого інтерфейсу 

(метод ефективний при використанні в сегменті 

концентраторів (хабів) замість комутаторів (світчей), в 

іншому випадку метод малоефективний, оскільки на 

сниффер потрапляють лише окремі фрейми); 

 Підключенням сніффер в розрив каналу; 

 Відгалуженням (програмним або апаратним) трафіку і 

напрямком його копії на сниффер (Network tap); 

 Через аналіз побічних електромагнітних випромінювань і 

відновлення таким чином прослуховується трафіку; 

 Через атаку на канальному (2) (MAC-spoofing) або 

мережевому (3) рівні (IP-spoofing), що приводить до 

перенаправлення трафіку жертви або всього трафіку 
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сегменту на сниффер з подальшим поверненням трафіку 

в належний адресу. 

 

Використання 

 

 На початку 1990-х широко застосовувався хакерами для 

захоплення призначених для користувача логінів і 

паролів, які в ряді мережевих протоколів передаються в 

незашифрованому або слабозашіфрованном вигляді. 

Широке поширення хабів дозволяло захоплювати трафік 

без великих зусиль у великих сегментах мережі 

практично без ризику бути виявленим. 

 

 Сніффери застосовуються як в деструктивних, так і в 

благих цілях. Аналіз минулого через сниффер трафіку 

дозволяє: 

 

 Виявити паразитний, вірусний і закільцований трафік, 

наявність якого збільшує завантаження мережевого 

обладнання та каналів зв'язку (сніфери тут 

малоефективні; як правило, для цих цілей 

використовують збір різноманітної статистики серверами 

і активним мережевим обладнанням і її подальший 

аналіз). 

 Виявити в мережі шкідливе і несанкціоноване ПО, 

наприклад, мережеві сканери, флудери, троянські 

програми, клієнти пірінгових мереж та інші (це зазвичай 

роблять за допомогою спеціалізованих сніфферов - 

моніторів мережевої активності). 

 Перехопити будь-який незашифрований (а часом і 

зашифрований) призначений для користувача трафік з 

метою отримання паролів і іншої інформації. 

 Локалізуватинесправність мережі або помилку 

конфігурації мережевих агентів (для цієї мети сніфери 

часто застосовуються системними адміністраторами) 

 Оскільки в «класичному» сніффером аналіз трафіку 

відбувається вручну, із застосуванням лише 

найпростіших засобів автоматизації (аналіз протоколів, 
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відновлення TCP-потоку), то він підходить для аналізу 

лише невеликих його обсягів. 

 

Література: 

1. https://uk.wikipedia.org/wiki/Аналізатор_трафіку 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Аналізатор_трафіку
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ХЕНДОВЕР ЯК ЗАСІБ ДОСЯГНЕННЯ ВИСОКОЇ 

МОБІЛЬНОСТІ АБОНЕНТА В СТІЛЬНИКОВІЙ 

МЕРЕЖІ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ LTE 

Кузьмич Віталій Валерійович 

Державний університет телекомунікацій  

Навчально-науковий інститут телекомунікацій 

м.Київ 

 

Анотація.В роботі розглядається хендовер 

технологія яка гарантує високу мобільність абонента по 

відношенню до зміни різних базових станцій в мережі 

LTE. Розглянуто та проаналізовано процедуру активного 

хендовера. 

На сьогоднішній день користувачі стільникових 

мереж зв'язку є мобільними і можуть під час сеансів 

зв'язку пересуватися (через що радіо умови, в яких 

знаходяться абонентські станції, постійно змінюються), 

необхідно підтримати процедури, що дозволяють 

надавати безперервний сервіс абонентам, навіть під час їх 

переміщення. 

Handover – це процедура зміни абонентом каналу 

зв'язку під час розмови, без втрати з'єднання. Ця функція 

необхідна в першу чергу необхідна для збереження 

безперервності з'єднання під час руху абонента. У деяких 

випадках хендовер використовується для перерозподілу 

навантаження між сусідніми секторами. Якщо сектор, 

який обслуговує абонента, перевантажений трафіком, то 

мобільна станція може бути переключена на сусідній, 

менш завантажений сектор з прийнятною якістю 

з'єднання.  

У мережах LTE для кожного користувацького 

терміналу визначені два стани по відношенню до RRC-

підрівня: з'єднання (RRC CONNECTED) і очікування 

(RRC IDLE). Функціонуючи, користувацький термінал 

переходить зі стану RRC-очікування в стан RRC 

з'єднання, коли з'єднання успішно встановлено; далі, 

користувацький термінал може назад повернутися в стан 

RRC-очікування, розірвавши з'єднання на RRC-підрівні. 
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Перебуваючи в стані RRC-очікування, користувацький 

термінал може проводити моніторинг викличного каналу, 

отримувати мовну інформацію, здійснювати 

вимірювання, що відносяться до обслуговуючого 

стільника і, при необхідності, здійснювати його зміну.  

Крім того, в цьому стані можлива установка 

певного циклу переривчастої передачі для економії 

випромінюваної потужності ПВ. У цьому стані 

управління мобільністю здійснюється самим ПВ. У стані 

RRC-з'єднання може відбуватися передача 

індивідуальної інформації, що відноситься до певного 

користувацького терміналу, в обох напрямках, а також 

мовної (групової) інформації в низхідному напрямку, 

установка циклу переривчастої передачі. 

Користувацький термінал здійснює моніторинг 

керуючих каналів, пов'язаних зі спільними 

транспортними каналами, щоб визначити графік 

проходження пакетів даних. Для цих цілей 

забезпечується зворотний зв'язок, що дає інформацію про 

поточні якості каналу, виконуються необхідні виміри, що 

відносяться до обслуговуючого стільника, а також 

відсилаються в мережу звіти про вимірювання. На 

відміну від RRC-очікування, в стані RRC-з'єднання 

управління мобільністю проводиться мережею. 

Вимоги до ефективності мобільності ще більш 

підвищуються при використанні таких чутливих до 

затримок окремих пакетів програм, як VoIP. Як відомо, в 

основі безшовної мобільності лежать різні процедури 

хендовера – естафетна передача активного (що 

знаходиться в режимі сеансу зв'язку або з'єднання) 

абонента при перетині ним різних географічних зон. 

Зрозуміло, що для типового користувача зміна стільників 

(БС) відбувається значно частіше, ніж зміна 

обслуговуючого шлюзу і, тим більше, самої базової 

мережі. 

Для управління мобільністю користувацького 

терміналу, що знаходиться в стані очікування, вводиться 

поняття зони відстеження (TA, Tracking Area) як площі, 
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що покриває зону обслуговування декількох базових 

станцій . З кожною зоною відстеження пов'язаний 

відповідний ідентифікатор TAI (Tracking Area Identity). 

Користувацький термінал може бути одночасно 

зареєстрований в декількох зонах відстеження, що 

дозволяє економити енергію в умовах високої 

мобільності, оскільки відпадає необхідність в постійному 

оновленні розташування. 

Отже з усього вищезазначеного слід зробити 

висновок, що досягнення високої мобільності абонента в 

мережах LTE досягагається за рахунок активного 

використання процедури хендовера. 

Література: 

1. Гельгор А.Л. Технология LTE мобильной передачи 

данных: учеб. пособие / Гельгор А.Л., Попов Е.А. — 

СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2011. – 204 с. Ресурс: 

http://window.edu.ru/resource/169/75169/files/popov3.html 

2. Понятие «Хендовер»// Платформа Smartphone. Ресурс: 

http://www.smartphone.ua/w_handover.html 

3. Анисимоф А. Внутрисистемный хэндовер (LTE Intra-

system Handover).Ресурс: 

http://anisimoff.org/lte/handovers/intra-lte_handover.html 

  

http://www.smartphone.ua/w_handover.html
http://anisimoff.org/lte/handovers/intra-lte_handover.html
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СУЧАСНІ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ В 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЯХ ДЛЯ РІЗНИЗ 

ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

Кацан Вікторія Сергіївна 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут телекомунікацій 

м.Київ 

 

Моніторинг ІТ систем є складовою частиною управління 

інформаційною інфраструктурою підприємства, що 

полягає у постійному спостереженні і періодичному 

аналізі об'єктів з відстеженням динаміки змін. Ключовим 

завданням систем моніторингу є отримання, збереження 

та аналіз інформації про стан підконтрольних елементів 

ІТ структури компанії.  

Системи для моніторингу Windows - це повний набір 

програм для адміністрування і моніторингу комп'ютерів 

під управлінням ОС Windows. Програми для моніторингу 

відстежують важливі зміни папок, файлів і дозволів 

доступу і відправляють адміністраторам щоденний звіт. 

Створювані звіти відображають всі створені, віддалені і 

модифіковані об'єкти і установки. Програми надсилають 

звіти про зміни в групових політиках, включаючи ім'я 

зміненого об'єкта групової політики. У роботі розглянуті 

різні сучасні системи для моніторингу Windows, 

наприклад ті що приведені на наступному слайді. 

 

Різновиди систем для моніторингу Windows системи 

Отже, системи для моніторингу Windows призначені для 

зміни конфігурацій і прав доступу програмного 

забезпечення і створення оповіщень про них. Створювані 

звіти відображають всі створені, віддалені і модифіковані 

об'єкти і установки. Програми для моніторингу 

формують звіти (зміни, видалення або додавання 

інформації в Active Directory). 

 

Різновиди систем для моніторингу Linux системи 
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Існує безліч систем для моніторингу Linux системи, які 

дозволяють відстежувати різні параметри системи і 

продуктивності. Такі системи дозволяють збирати дані не 

тільки з одного сервера, але і з цілих кластерів, а також 

представляти їх в зручному для читання вигляді. 

 

ZABBIX AGENT — МОНІТОРИНГ LINUX/WINDOWS 

У будь-якій мережі, де є більше ніж один сервер, дуже 

корисно мати перед очима повну картину того, що 

відбувається. У великих мережах, де кількість хостів 

перевищує декілька десятків, стежити за кожним окремо 

– непосильне завдання для адміністраторів. 

Для полегшення завдання спостереження застосовуються 

системи моніторингу, у третьому розділі роботи для 

вирішення таких завдань запропоновано використання 

Zabbix. Це вільна система моніторингу та відстежування 

статусів різноманітних сервісів комп'ютерної мережі, 

серверів та мережевого обладнання, написана Олексієм 

Владишевим. 

Література: 

1. Іваненко М. Є. Телекомунікаційні мережі: монографія 

/ М. Є. Іваненко, К. С. Суриков, С. Е. Василюк,  В. В. 

Король, П. П. Петренко, К. Р. Верещак; під ред. М. Є. 

Іваненко. – 3-е вид. – Харків : Техніка, 1986. – 302 с.   

2. Тукоси Т. Волоконно-оптическиеустройства / Т. 

Тукоси, К. Камото, М. Оцу, С. Комо, Н. Косе, В. 

Хакамада, С. Мору ; под ред. Т. Тукоси ; пер. с япон. под 

ред. П. Р. Иванова. – Ленинград : Энергоатомиздат, 

1990. – 256 с.    
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ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ 

ВІРТУАЛЬНИХ РОБОЧИХ СТОЛІВ 

Шиловець Давид Васильович 

Державний університет телекомунікацій  

Навчально-науковий інститут телекомунікацій 

м.Київ 

 

Анотація. В даній роботі розглянуто 

інфраструктуру віртуальних робочих столів як форми 

віртуалізації, що є актуальною в наш час, а також 

проаналізовані сценарії розгортання VDI. 

Перед багатьма сучасними організаціями гостро 

стоїть питання оптимізації корпоративної IT-

інфраструктури з метою зниження витрат і підвищення 

загального рівня захищеності. Віртуалізація робочих 

столів – це сучасна технологія, що дозволяє істотно 

скоротити витрати на обслуговування корпоративної IT-

інфраструктури та підвищити рівень інформаційної 

безпеки. 

Служби віддалених робочих столів (Remote 

Desktop Services, RDS) – це розвиток служб терміналів 

(Terminal Services). [1] Вперше вони з'явилися в Server 

2008 R2, будучи ключовою технологією інфраструктури 

віртуальних Робочих столів (Virtual Desktop Infrastructure, 

VDI). В той час як технології DirectAccess і RRAS 

дозволяють віддаленим клієнтам підключатися до 

серверів, технологія VDI націлена на організацію 

робочих місць користувачів на клієнтських системах. 

Microsoft внесла в VDI значні поліпшення, так як вчинити 

інакше було просто не можна. Відповідно до сучасних 

тенденцій співробітники компаній, консультанти та інші 

кінцеві користувачі мереж використовують персональні 

пристрої для того, щоб виконувати завдання, які мають 

ставлення до їхньої роботи. Все більше таких пристроїв 

оснащено сенсорними екранами, тому технологія 

віртуальних Робочих столів Windows оновлена для 

забезпечення підтримки сенсорних пристроїв та інших 

гаджетів, які можуть підключатися до Windows-мереж.  
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Технології віддалених робочих столів і віртуальних 

Робочих столів тепер призначені не тільки для звичайних 

ПК або ноутбуків, але і для планшетних комп'ютерів і 

смартфонів. VDI – це технологія віртуалізації Робочого 

столу. Хоча і та й інша технології дозволяють досягти 

однієї і тієї ж мети – створити економічні робочі місця, 

віддалені робочі столи (Remote Desktops) і 

інфраструктура віртуальних Робочих столів (VDI) – це не 

одне і те ж.[1] Технологія віддаленого робочого столу є 

останньою версією служб терміналів і використовує 

віддалене підключення до сервера, який підтримує 

робоче оточення користувача. VDI – це віртуалізоване 

робоче середовище, розгортання якої нагадує створення 

віртуальної машини в Hyper-V. Ви можете створювати 

різні VDI-образи, розраховані на конкретні потреби 

кінцевих користувачів. Швидке розгортання (Quick 

Deploy) – це новий спосіб установки VDI.  

IT-фахівці можуть управляти сеансами зв'язку і 

віртуальними машинами з однієї консолі. Технології 

інтелектуальної установки виправлень і сканування 

дозволяють домогтися того, що виправлення не будуть 

розгортатися на всіх клієнтах одночасно, так як це може 

негативно позначитися на продуктивності. Завдяки Server 

2012 у технології VDI з'являється високий рівень 

масштабованості, її продуктивність поліпшена завдяки 

системі FairShare. Це щось на зразок системи 

балансування навантаження для VDI, яка відповідає за 

рівномірний розподіл смуги пропускання мережі між 

віртуальними машинами і користувачами. Перед 

розгортанням VDI дуже важливо вирішити, як саме це 

буде зроблено. Зокрема, існує три сценарії розгортання. 

Session (сеанси). При розгортанні середовища VDI, 

заснованої на сеансах встановлюється операційна 

система віртуального сервера і дозволяється деякій 

кількості користувачів працювати з цією операційною 

системою. Переваги розгортання, заснованого на сеансах, 

полягають в тому, що кінцеві користувачі працюють з 

однієї стандартної середовищем VDI. Подібний підхід 
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хороший тоді, коли ви хочете підготувати економічну 

Робочу середу для користувачів, яким досить обмежених 

можливостей настройки робочого місця. Крім того, 

середовищем VDI, заснованої на сеансах, легше 

управляти, так як адміністратору доводиться дбати лише 

про один екземпляр операційної системи. Зворотним 

боком такого сценарію є використання серверної 

операційної системи. Це означає, що у деяких додатків 

можливі проблеми з сумісністю. Додатки, спроектовані 

для роботи на клієнтських комп'ютерах, можуть просто 

не встановитися в серверної ОС. 

Pooled VM (пули віртуальних машин). 

Використовуючи віртуальні машини, об'єднані в пули, 

можна призначити одну віртуальну машину безлічі 

користувачів. Це хороший вибір, якщо, наприклад, в 

організації є групи користувачів, яким потрібні однакові 

робочі місця. Можливо, ви розгорнете одну віртуальну 

Робоче середовище для співробітників служби роботи з 

клієнтами, а іншу для співробітників відділу продажів. 

Переваги такого підходу полягають у зменшенні 

кількості образів віртуальних машин, якими потрібно 

управляти, що дозволяє економити дисковий простір. 

Віртуальна машина, з якої працює користувач, являє 

собою клієнтську операційну систему. Тому при такому 

підході менше ймовірність виникнення проблем із 

сумісністю додатків, які потрібно встановити на 

клієнтську ОС. Крім того, доступно більше можливостей 

для налаштування віртуальних машин, об'єднаних в пул. 

Повертаючись до нашого прикладу: робоче середовище, 

призначена для співробітників служби роботи з 

клієнтами, може бути налаштована не так, як середовище 

для співробітників відділу продажів. Мінус цього підходу 

полягає в тому, що вам доведеться підтримувати більшу 

кількість образів віртуальних машин, ніж при сценарії 

розгортання VDI, заснованому на сеансах. Крім того, 

оскільки з віртуальним робочим місцем можуть 

працювати безліч користувачів, у окремо взятих 

користувачів не завжди будуть однакові робочі місця. 
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Personal VM (персональні віртуальні машини). 

Сценарій розгортання персональних віртуальних машин 

дозволяє створювати робочі місця, налаштовані з 

урахуванням потреб кожного користувача. 

Налаштування системи передаються на кожен пристрій, з 

яким працює користувач. Мінус цього підходу полягає в 

тому, що чим більше персональних віртуальних машин 

використовується у вашій організації, тим більше 

дискового простору знадобиться для їх зберігання. 

Отже, після аналізу інфраструктури віртуальних 

робочих столів VDS, VDI, варто підкреслити, що 

використання інфраструктури віртуальних робочих 

столів дає можливість суттєво підвищити безпеку, 

відмовостійкість і доступність будь якої інфраструктури. 

Література: 

1. VDI или RDS//Карна Групп. Ресурс: 

https://www.karma-group.ru/article_vdi_or_rds/ (Дата 

звернення 19.04.2020). 

O'Reilly - Lynn S. Windows Server 2012: Up and Running 

261-264 с. 

  

https://www.karma-group.ru/article_vdi_or_rds/
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РОЗУМНОГО МІСТА 

Шепельський Владислав Ігорович 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут телекомунікацій  

м.Київ 

 

В даній роботі розглянуто поняття та 

досліджена технологія «Розумне місто», 

охарактеризовано ті сфери міського життя, де 

можливе її застосування. Також зосереджено увагу на 

факторах, від яких залежить продуктивність 

впровадження «Розумного міста», та розкрито 

вирішальну роль громадян міста в реалізації цього 

проекту. 

На сьогоднішній день, можна стверджувати, що 

тенденцією ХХІ століття є забудова та розширення 

території міст. За прогнозами Всесвітньої організації 

охорони здоров’я, до 2030 року 60% населення світу 

житиме саме у мегаполісах. Однак, така навколишнє 

середовище. стрімка урбанізація призводить до 

безпрецедентного навантаження на міську 

інфраструктуру, послуги.[1] 

Саме задля вирішення актуальних сьогодні 

проблем було створено та поступово впроваджується 

проект «Розумне місто» – комплекс різноманітних 

технологій, які направлені на ефективніше 

функціонування мегаполісів, а отже на покращення 

життя їх мешканців. 

Завдяки цьому, досить новітньому проекту, 

з’явилась можливість збирати і обробляти інформацію в 

реальному часі, використовуючи різноманітні прилади, 

сенсори, відеокамери, за рахунок чого уряд «Розумного 

міста» може продуктивніше використовувати наявні 

ресурси і відтак економити кошти, діяти раціональніше і 

надавати якісніше обслуговування. Крім того, «Розумні 

міста» втілюють концепцію належного управління, що 
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включає можливості постійної дистанційної участі 

громадян в управлінні містом. 

Технологія «Розумне місто» охоплює різні сфери 

міського життя: 

 Розумне міське середовище. Застосування 

інтелектуальних засобів відеоспостереження й 

фотофіксації, датчиків освітлення, безкоштовних точок 

Wi-Fi по місту та ін. 

 Розумний транспорт. Використання 

інтелектуальних транспортних систем, електронних 

систем оплати за проїзд, розумних паркінгів та ін. 

 Розумний будинок. Інтегрована 

автоматизація, дистанційне керування 

будинком/квартирою, розумні прилади, енергоефективне 

проектування будівлі, застосування датчиків 

температури та вологості, датчиків відкриття/закриття 

дверей та ін. 

 Розумні Вода, Газ, Електроенергія. 

Використання розумних лічильників споживання 

електрики, води, газу, датчиків виявлення витікання, 

інноваційних методів очищення та ін.[2] 

Існує декілька факторів, від яких залежить 

продуктивність впровадження цього проекту. І, як не 

дивно, залежить все не лише від сучасних технологій. З 

упевненістю можна сказати, що головною складовою 

«Розумного міста» є саме громадяни, а тому ступінь 

розвиненості міста безпосередньо залежить від рівня їх 

освіченості або кваліфікації, здатності і бажання 

навчатися протягом усього життя, гнучкості і 

поступливості, креативності, космополітизму і 

відкритості до змін, а також готовності до активної участі 

в суспільному житті. 

Отже, ознайомившись з літературою по темі та 

дослідивши фактори, які впливають на «Розумне місто», 

з упевненістю можна сказати, що впровадження 

концепції «Розумного міста» як комплексної системи 

інформаційно-комунікаційних та соціальних технологій 

дозволить забезпечити не лише ефективне управління 
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міською інфраструктурою (транспорт, безпека, 

медицина, комунальна система, і ін), а й сприятиме 

покращенню рівня життя у сучасних мегаполісах в 

цілому. 

Незважаючи на існуюче відставання України у 

сфері ІКТ та технологій інноваційного розвитку загалом, 

безсумнівними є перспективи та переваги впровадження 

таких нововведень у вітчизняну практику. 

Література: 

1.Сайт МОН, стаття щодо підвищення рівня 

безпеки у навчальних закладах. 

https://mon.gov.ua/ua/news/posiliti-ohoronu-ta-zahodi-

bezpeki-mon-nadav-rekomendaciyi-zakladam-osviti-v-

zvyazku-z-poshirennyam-vipadkiv-otruyennya-shkolyariv 

2.Офіційний портал Kyiv Smart City 

https://www.kyivsmartcity.com/ 

  

https://mon.gov.ua/ua/news/posiliti-ohoronu-ta-zahodi-bezpeki-mon-nadav-rekomendaciyi-zakladam-osviti-v-zvyazku-z-poshirennyam-vipadkiv-otruyennya-shkolyariv
https://mon.gov.ua/ua/news/posiliti-ohoronu-ta-zahodi-bezpeki-mon-nadav-rekomendaciyi-zakladam-osviti-v-zvyazku-z-poshirennyam-vipadkiv-otruyennya-shkolyariv
https://mon.gov.ua/ua/news/posiliti-ohoronu-ta-zahodi-bezpeki-mon-nadav-rekomendaciyi-zakladam-osviti-v-zvyazku-z-poshirennyam-vipadkiv-otruyennya-shkolyariv
https://www.kyivsmartcity.com/
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МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ Wi-Fi 
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Державний університет телекомунікацій 
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м.Київ 

 

Проаналізовані механізми захисту бездротових 

локальних комп'ютерних мереж Wi-Fi, такі як 

OPEN,WEP,WPA,WPA2. Описані основні функції і 

технології, котрі використовуються в них. Досліджено 

недоліки та  різниці приведених механізмів. 

 

Як і будь-яка комп'ютерна мережа, Wi-Fi – є 

джерелом підвищеного ризику несанкціонованого 

доступу. Проникнути в бездротову мережу значно 

простіше, ніж в звичайну, — не потрібно підключатися до 

проводів, досить опинитися в зоні прийому сигналу. Тому 

нижче ми пробіжемося по списку існуючих механізмів 

захисту передачі даних по радіоканалу (тобто не 

зачіпаючи SSL, VPN і інші більш високорівневі способи). 

OPEN – це відсутність будь-якого захисту. Точка 

доступу і клієнт ніяк не маскують передачу даних. Саме 

за таким принципом працюють 

дротові мережі в них немає 

вбудованого захисту і 

«врізавшись» в неї мережевий 

адаптер буде отримувати 

пакети всіх, хто знаходиться в 

цьому сегменті мережі 

пристроїв у відкритому вигляді. .Однак з бездротовою 

мережею «врізатися» можна з будь-якого місця – 10-20-

50 метрів і більше. Тому відкрита передача даних по 

бездротовій мережі набагато небезпечніша. 

WEP (Wired Equivalent Privacy)  – перший стандарт 

захисту Wi-Fi. Шифрування потоку робиться за 

допомогою тимчасового ключа. Він фактично передає 

кілька байт цього самого ключа разом з кожним пакетом 

даних. Таким чином, незалежно від складності ключа 
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розкрити будь-яку передачу можна просто маючи 

достатню кількість перехоплених пакетів. Ситуація 

ускладнюється тим, що пароль в WEP мають розмір 64 

або 128 біт (статична складова довжиною від 40 до 104 

біт і додаткова динамічна складова розміром 24 біта, 

звана вектором ініціалізації), що є вкрай коротка 

комбінація і підібрати її можна за секунди. 

WPA (Wi-Fi Protected Access) – друге покоління, 

яке прийшло на зміну WEP. Довжина пароля - довільна, 

від 8 до 63 байт, що сильно ускладнює його підбір. 

Високий рівень безпеки досягається за рахунок 

використання протоколів TKIP і MIC. TKIP відповідає за 

збільшення розміру ключа, а також за заміну одного 

статичного ключа WEP ключами, які автоматично 

генеруються і розсилаються сервером аутентифікації. 

Крім того, в TKIP використовується спеціальна ієрархія 

ключів і методологія управління ключами, яка прибирає 

зайву передбачуваність, яка використовувалася для 

несанкціонованого зняття захисту WEP ключів. А 

механізм MIC (Message Integrity Check) - захищає від 

перехоплення пакетів і їх перенаправлення. MIC 

побудована на основі потужної математичної функції, яка 

застосовується на стороні відправника та одержувача, 

після чого порівнюється результат. Якщо перевірка 

показує на розбіжність результатів обчислень, дані 

вважаються помилковими і пакет відкидається. 

Оптимальний варіант для домашньої або невеликої 

офісної мережі. 

WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) –  ця технологія 

визначається стандартом IEEE 802.11i. У ньому 

реалізовано CCMP і шифрування AES, за рахунок чого 

WPA2 став більш захищеним, ніж свій попередник. 

CCMP - протокол блочного шифрування з кодом 

автентичності повідомлення і режимом зчеплення блоків 

і лічильника. AES являє собою 128, 192 або 256-бітний 

блоковий шифр. Якщо пояснювати алгоритм простою 

мовою, він бере відкритий текст і перетворює його в 

зашифрований текст. Для стороннього спостерігача, що 
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не має ключа, такий текст виглядає як рядок випадкових 

символів. Пристрій або людина на іншій стороні передачі 

має ключ, який розблокує або розшифровує дані. Для 

сумісності зі старим обладнанням є підтримка TKIP и 

EAP 

Таким чином, на сьогоднішній день у звичайних 

користувачів і адміністраторів мереж є всі необхідні 

засоби для надійного захисту Wi-Fi, і за відсутності явних 

помилок завжди можна забезпечити рівень безпеки, 

відповідний цінності інформації, що знаходиться в такій 

мережі. 

   

Література: 
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Вступ. Основні проблеми у WiMАХ дуже схожі з 

LTE – це затримки при передачі, обмеженість смуги 

частот і безпека. Стосовно України, до них додаються 

ще і несумісність устаткування і проблеми потокового 

відео. 

LTE (Long Term Evolution) являє собою наступний 

крок GSM технологій від 3G/WCDMA і HSPA. Ця нова 

технологія бездротового доступу буде оптимізована для 

передачі даних на швидкостях до 100 Мб/с вхідний і 50 

Мбіт/с вихідний трафік (це максимальні значення). LTE 

технологія сумісна з GSM і HSPA, вона включає 

технологію багатоканального входу і виходу (MIMO), 

відповідно OFDMA у вихідному каналі і FDMA у 

вхідному, щоб забезпечити високий рівень пропускної 

здатності кінцевому користувачу і забезпечити 

швидкість передачі даних понад 100 Мбіт/с. LTE буде 

підтримувати пропускну здатність каналу від 1,25 МГц 

до 20 МГц, і обидва типи FDD і TDD операції. 

Хоча обидві технології LTE і WiMAX 

використовують інтерфейс OFDMA, LTE має перевагу в 

тому, що є зворотна сумісність з існуючими GSM і 

HSPA стандартом, що дозволить мобільним операторам 

розгортати LTE, продовжуючи обслуговування 

існуючих мереж. 

Огляд та порівняння технологій WIMAX та 

LTE. Розглянемо обидві технології. Перша з них – LTE, 

яку запропонувала міжнародна організація 3GPP (3-rd 

Generation Partnership Project), і друга – WiMAX, 

ініціаторами якого виступив WiMAX Форум (WiMAX 

Forum). На даний момент – це дві конкуруючі 
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технології. Спільного в них досить багато. І в першу 

чергу – це технології, які були покладені в їх основу. 

Серед них найбільш значні це: ортогональне частотне 

розділення каналів з мультиплексуванням (OFDM), 

технологія передачі інформації за допомогою 

«множинних» антен (MIMO), а також адаптивні антенні 

системи (AAS).  

Технологія «WiMAX» було створено WiMAX 

Forum – організацією, яку засновано в червні 2001 року з 

метою просування і розвитку WiMAX. Форум описує 

WiMAX як «засновану на стандарті технологію, яка 

надає високошвидкісний бездротовий доступ до мережі, 

альтернативній виділеним лініям і DSL». WiMAX у 

версії IEEE 802.16-2004 – стандарт бездротового зв'язку, 

який забезпечує широко-смуговий зв'язок на площі 

радіусом більше 30 км з пропускною здатністю, 

порівнянної з кабельними з'єднаннями – до 10 Мбіт/c і 

більше. Технологія WiMAX дозволяє працювати в будь-

яких умовах, в тому числі, в умовах щільної міської 

забудови, забезпечуючи високу якість зв'язку та 

швидкість передачі даних. 

Робочі групи 3GPP RAN почали стандартизацію 

LTE / EPC в грудні 2004 з техніко-економічного 

обгрунтування для UTRAN і для IP EPC. У грудні 2007 

всі функціональні специфікації LTE були закінчені. Крім 

того, EPC функціональні специфікації досягнень рівня, 

щоб взаємодіяти з 3GPP та мережами CDMA. 

Слід зазначити, що обидві технології досить 

близькі за спектральною ефективністю, тому якість 

параметрів систем також схожі. Але, враховуючи те, що 

WiMAX вийшов на ринок раніше, у розвитку і 

просуванні він теж виявився на сходинку вище LTE. А 

от архітектура у них дуже різна: в LTE вона має багато 

рівнів з використанням нестандартних протоколів, чого 

не скажеш про WiMAX, де архітектура досить проста і 

використовується мало протоколів, до того ж всі вони 

стандартні (IETF). Що стосується переходу від систем 

3G до кожної з цих технологій, то все набагато 
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складніше: потрібна значна заміна обладнання, що тягне 

за собою певні фінансові витрати для операторів. 

Перспективність технології LTE обумовлюється 

також тим фактом, що багато західних компаній 

висловили своє бажання впроваджувати її у своїх 

країнах «в ім'я світового злиття», але тут ще є 

невирішених технічних питань. І основний недолік на 

сьогоднішній день – неможливість передачі голосу по 

каналах. а також відсутність абонентських терміналів на 

ринку пристроїв. В майбутньому, при переході до all-IP 

архітектури, голос в мобільних мережах залишиться 

тільки у вигляді VoIP. Тоді питання вибору мережі 

радіодоступу, через яку будуть йти голосові дзвінки, 

зведеться до ємнісних характеристик – чим більша 

пропускна здатність сектора, тим більше одночасних 

дзвінків він може обслужити. 

З WiMAX, картина більш ясна, оскільки мережі 

побудовані на цій технології вже успішно працюють 

кілька років, постійно вдосконалюючись. До переваг цієї 

технології слід віднести: 

– значно нижча вартість обладнання та послуг у 

порівнянні з попередніми технологіями 

– більша кількість послуг, які орієнтовані на 

абонента; 

– висока гнучкість і простота розгортання мереж; 

– легкість інтегрування в локальні мережі завдяки 

наявності IP; 

– охоплення великої території, і важкодоступних 

ділянок; 

– висока швидкість передачі інформації; 

– наявність абонентських терміналів на ринку 

телекомунікаційних пристроїв. 

Не дивлячись на вже досить значний ряд переваг, 

технологія розвивається і далі. Якщо вірити прогнозам 

фахівців, то до 2014 року очікується великий наплив 

абонентів мереж WiMAX. Уже зараз з'явилася нова 

редакція стандарту під назвою IEEE 802.16m (Mobile 

WiMAX Rel.2.0), в якому декларується збільшення 
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швидкості при мобільному варіанті, розширення зони 

покриття до 5км, також передбачена робота базової 

станції в ретрансляційному режимі і можливість 

працювати з широкими радіоканалами (понад 20 МГц). 

При цьому немає необхідності в захисних частотних 

інтервалах між каналами, внаслідок чого збільшується 

доступна смуга пропускання, а за рахунок Multi-user 

MIMO з'являється можливість на одних частотах 

транслювати одночасно інформацію різним клієнтам. 

Абонентів ця “зміна поколінь” абсолютно не торкнеться, 

тому що нинішні WiMAX-пристрої повністю сумісні з 

новими стандартами. 

Якщо говорити про нашу країну, то повноцінного 

4G у нас ще немає. Те, що на сьогодні оператори 

називають 4G, насправді становить тільки 3,75 G. 

Технології, які претендують на право називатися 

технологіями 4G або IMT Advanced, повинні бути 

затверджені Міжнародним союзом електрозв'язку – 

головним органом стандартизації телекомунікацій у 

світі. Для цього на його розгляд було подано 

документація, що описує стандарти LTE Advanced і 

IEEE 802.16m. Основна мета розробників LTE Advanced 

– домогтися пропускної здатності до 1 Гбіт/cек. Судячи 

по всебічній підтримці LTE Advanced в галузі 

мобільного зв'язку, вже зараз зрозуміло, що вона стане 

ключовою технологією 4G. Технологія 4G – це 

одночасне об'єднання декількох ключових технологій і 

підходів, які включають в себе швидкий і доступний 

абсолютно в будь-якому місці Інтернет і потужні 

мобільні пристрої з можливістю підтримки cloud-based 

services (служба хмар). У свою чергу, cloud-based 

services передбачає обробку інформації не в самому 

мобільному пристрої, а на шляху до нього, тобто в ефірі. 

Це є вагомим пріоритетом при розробці мобільного 

терміналу, який за даних умов скорочує свою масу, і 

споживання енергії, що дає волю для фантазій 

дизайнерів, з метою задоволення найвибагливіших 

абонентів. 
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Основні проблеми технологій WIMAX та LTE: 

1) Частоти. На відміну від інших стандартів 

мобільного зв'язку перевагою LTE є те, що ця технологія 

не прив'язана до якогось конкретного діапазону частот. 

Розробники (3GPP) визначили понад 30 діапазонів, для 

яких виробники можуть випускати стандартне 

радіоустаткування LTE. Сюди потрапили як частоти, 

використовувані зараз під інші стандарти (наприклад, 

900 МГц, 1800 МГц (GSM), 2100 МГц (UMTS), 2500 

МГц (WiMAX), так і "нові", наприклад 700...800 МГц. 

Далеко не всі із можливих діапазонів знайдуть широке 

поширення в світі, оскільки важко буде реалізувати їх в 

одному абонентському пристрої, а це вже проблема для 

забезпечення глобального роумінгу. 

Частоти у нашій країні – це мабуть найскладніше 

питання. Існує закон, який регламентує використання 

радіочастотного ресурсу України, який не завжди 

виконується на належному рівні. Це і є основний 

фактор, який стримує розвиток WiMAX в Україні. 

Оператори ведуть жорстку боротьбу щодо частот, які є 

непогані для WiMAX, але не розкривають повний спектр 

його можливостей. 

У деяких регіонах є відкритий діапазон, але в 

ньому неможливо працювати через застосування РРЛ 

Укртелекому в діапазоні 3,7...3,8 ГГц. НКРЗ в певний 

момент прийняла рішення видавати радіочастоти після 

тендера (5...6 ГГц). Також придатні частоти 2,5...2,7 ГГц, 

які зайняті телебаченням. Тобто вільних частот майже 

немає. 

Зараз широко застосовується поділ операторів на 

національні, регіональні та територіальні, як варіант 

вирішення проблем з нестачею частот, але і цього мало. 

Тому, широкі PR-акції, які стверджують про надання 

повного спектру послуг в належній якості – це всього 

лише реклама. 

Слабка карта покриття пояснюється мобільним 

WiMAX, оскільки він працює за стандартом 802.16e, має 
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радіус покриття всього 1...5 км і швидкість не вище 40 

Мбіт/с, на відміну від фіксованого 802.16d.  

"Київстар" отримав ліцензію на WiMAX (частоти в 

діапазоні 5470...5590 МГц) ще на початку минулого 

року, але так і не приступив до будівництва бездротової 

мережі цього стандарту [4]. Проблема нашої країни 

полягає в тому, що потрібні частоти або зайняті, або не 

ліцензовані. Найбільш вигідні радіочастоти для 

використання WiMax 2,3...2,4 ГГц, 3,4...3,8 ГГц, а також 

5,15...5,85 ГГц. Чим нижче частота, тим далі 

поширюються радіохвилі, тим менше базових станцій 

необхідно встановити і тим нижче вартість розгортання 

мережі. Тому, витрати на мережу, що працює на 

частотах 5,15...5,85 ГГц, в півтора рази вище, ніж в 

діапазоні 3,4...3,8 ГГц. 

Діапазон частот 2500...2690 МГц в Україні можна 

використовувати під розвитку стандарту зв'язку 

четвертого покоління – LTE (4G, Long Term Evolution). 

Раніше ексклюзивну ліцензію на ці частоти отримала 

компанія «ММДС Україна». До внесення змін до Плану 

використання радіочастотного ресурсу України в 

зазначеному діапазоні компанія могла почати розвивати 

тільки стандарт WiMAX. За оцінками МТС, обсяг 

інвестицій, необхідних для впровадження LTE, ніяк не 

менший, ніж для будівництва UMTS (тобто сотні млн. 

доларів). Незважаючи на технологічні можливості LTE, 

є ряд обмежуючих факторів для реалізації LTE на 

українському ринку. Зокрема, низький ARPU, 

недостатній попит на сервіси передачі даних на високих 

швидкостях, відсутність термінального обладнання, 

відсутність вільного частотного діапазону (вартість 

покриття сильно залежить від наданих частот). І в LTE, і 

в WiMAX пропускна здатність БС впирається в частоти і 

при цьому не сильно відрізняється. 

2) Несумісність обладнання. Проблема з 

устаткуванням пов’язана із певними особливостями 

сертифікації в Україні. Інша складова цієї проблеми – 

несумісність обладнання, що пояснюється таким чином. 
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Зараз на ринку України вже є багато обладнання різних 

виробників, і зважаючи на те, що в кожній країні 

доступні різні частоти, обладнання випускається для 

певного діапазону. 

3) Потокове відео. Достатньо велику частку 

трафіку займає потокове відео, при передачі якого 

використовують download або streaming. Онлайн 

трансляції можливі тільки в останньому варіанті. 

Оскільки вона знайшла велику популярність, то на тлі 

цього визріла проблема перевантаженості мережі, як 

наслідок використання потокового відео великою 

кількістю абонентів одночасно. Також в ряд проблем 

потрапляє відсутність достатньої синхронізації між 

оригінальною послідовністю і декодованою копією на 

приймачі. 

Зараз багато компаній займається вирішенням 

питання перевантаженості мережі при використанні 

послуг потокового відео. Одним з варіантів є стиснення 

інформації. Він цікавий, і трохи не бажаний в даному 

випадку. Безсумнівно, цей спосіб може розвантажити 

мережу, але для подальшої обробки інформації вже 

необхідно додаткові функції у терміналі користувача, 

що знижує енергоємність апарату і робить його більш 

дорогим. Другим варіантом вирішення є установка 

більшої кількості базових станцій на певній ділянці, але 

це не вигідно операторам, з огляду на все ще високі ціни 

на устаткування. 

Для поліпшення якісних характеристик однаковою 

мірою важливі, як обладнання базових станцій, так і 

"начинка" абонентських терміналів. 

Шляхи поліпшення мереж WiMAX. Постійно 

зростаюча кількість користувачів, і необхідність 

збільшення ширини смуги пропускання частот – це 

основна причина розвитку зв'язку і широкосмугового 

бездротового доступу. Найбільш важливим параметром 

бездротового зв'язку є спектральна ефективність, яка 

сприяє зростанню забезпечення більшої кількості 

користувачів необхідними послугами. Як відомо, 
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спектральна ефективність – це відношення швидкості 

передачі даних до необхідної смуги пропускання 

радіоканалу. Вона впливає на ефективність 

використання частотного ресурсу і на якість послуг 

(QoS).   

Підвищення спектральної ефективності технології 

WiMAX дозволяє: 

– збільшити ємність мережі внаслідок розширення 

стільників, що в загальному підвищує пропускну 

здатність всієї системи і безпосередньо впливає на якість 

обслуговування абонентів; 

– знизити витрати на установку і обслуговування 

базових станцій і використання виділених частот. 

Варто ще відзначити, що при зростанні 

спектральної ефективності збільшується ймовірність 

помилки при передачі інформації, і це є одним з 

основних питань в операторів та виробників обладнання. 

Наступною сходинкою на шляху поліпшення 

мереж WiMAX є покращення показників 

завадостійкості. Основним руйнівним чинником 

цифрового каналу в широкосмуговому бездротовому 

доступі є завади від багатопроменевого прийому. Вони 

особливо відчутні у великих містах, де характерна густа 

забудова з нерівномірною поверховістю, а також у 

регіонах з гірською місцевістю. В даному випадку 

WiMAX використовує ортогональне частотне 

розділення каналів з мультиплексуванням (OFDM). 

Не менше значення має і пропускна здатність 

каналу. Як відомо, швидкість передачі інформації 

залежить від швидкості її створення, а також способів її 

кодування і декодування. За стандартом, в ідеальних 

умовах, пропускна здатність WiMAX складає близько 70 

Мбіт/с, на практиці ж ці показники значно нижче, в 

середньому від 500 Кбіт/с до 2 Мбіт /с, в залежності від 

завантаженості мережі. 

Частково ці питання можна вирішити шляхом 

збільшення кількості антен в базових станціях, а також 

модулювати сигнал в максимально допустимому 
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порядку, і використовувати нові схеми дробових частот, 

що дає можливість збільшити пропускну здатність і 

кількість переданої інформації. Ці характеристики 

впливають на систему зв'язку в цілому, і дають картину 

про якість надаваних послуг. 

Висновки. Інтенсивний розвиток сучасних 

бездротових мереж ставить проблеми збільшення їх 

продуктивності та викликають необхідність розробки 

алгоритмів, що забезпечують якість обслуговування 

QoS, своєчасну і надійну передачу інформації та 

дозволяють підвищити коефіцієнт використання смуги 

пропускання, скоротити час реагування базової станції 

на запит абонентської станції. Для України важливим є 

питання є ліцензування частот і більш доступний їх 

розподіл, а також питання сертифікації обладнання. 

Посилання: 

1. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського 

http://nbuv.gov.ua 

  

http://nbuv.gov.ua/


169 
 

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ СИГНАЛІЗАЦІЇ В 

МЕРЕЖАХ IP-ТЕЛЕФОНІЇ 

Петрунько Ростислав Андрійович 

Державний університет Телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут Телекомунікацій 

м.Київ 

 

Для забезпечення широкомасштабного 

впровадження IP-телефонії одним з найважливіших 

факторів є забезпечення сумісності систем різних фірм. 

Досягнення сумісності можливо тільки на базі 

стандартних протоколів сигналізації. Протоколи 

сигналізації забезпечують установлення, адміністрування 

й завершення сеансу зв'язку між кінцевими крапками, 

однозначно ідентифікованими заданою схемою адресації. 

Поняття «сигналізація» ставиться до всієї інформації, 

пов'язаної з викликами і необхідної для їхнього 

встановлення маршрутизації, моніторингу і завершення 

як на фізичному, так і на логічному рівні. 

У традиційній телефонії зухвалий користувач 

набирає номер потрібного йому абонента, а телефонна 

мережа використовує його для маршрутизації виклику. 

Процедура керування викликами ділиться на три фази: 

установлення з'єднання, передача мови або даних і 

роз'єднання. Повідомлення системи сигналізації 

ініціюють і завершують ці фази, а стандартні контрольні 

сигнали й (або) записані голосові повідомлення 

інформують абонента про характер проходження його 

виклику. 

У всіх сучасних мережах з комутацією каналів 

система сигналізації заснована на сімействі ОКС №7. 

Вони забезпечують обмін повідомленнями, які необхідні 

для маршрутизації викликів, резервування ресурсів, 

трансляції адрес, установлення з'єднань, керування ними, 

виставляння  рахунків. У порівнянні із сигналізацією у 

звичайних телефонних мережах сигналізація IP-телефонії 

повинна мати більш широкі можливості в силу специфіки 

кінцевих вузлів. Вони можуть мати самі різні 
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характеристики в частині необхідної смуги пропущення, 

кодування/декодування аудіосигналів, передачі даних і 

т.д., і для встановлення сеансу зв'язку між ними 

необхідно переконатися в сумісності цих характеристик. 

 У системах IP-телефонії процедури керування 

викликами виконуються протоколами сигналізації, а 

безпосередня маршрутизація трафика через IP-мережу 

забезпечується протоколами: OSPF або ВGР 

(резервування мережних ресурсів можливо, наприклад, 

за допомогою протоколу RSVP). Таким чином, 

архітектура мережі IP-телефонії передбачає поділ 

площин керування й передачі користувальницької 

інформації, що є найбільш сприятливою умовою для 

впровадження нових послуг. 
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОТОКОЛІВ  

MGCP ТА  MEGACO 

Петрунько Ростислав Андрійович 

Державний університет Телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут Телекомунікацій 

м.Київ 

 

Протокол керування транспортними шлюзами 

MGCP являє собою досить простий протокол клієнт-

сервер. Логіка керування викликами виконується агентом 

(Call Agent), що перебуває поза транспортним шлюзом. 

Сам же транспортний шлюз представляється у вигляді 

об'єкта, що складається з кінцевих крапок - крапок 

входу/виходу інформаційних потоків і з'єднань - двох або 

більше з'єднаних кінцевих крапок. Модель визначає 

фізичні кінцеві крапки (наприклад, закінчення сполучних 

ліній) і віртуальні кінцеві крапки (наприклад, аудио 

джерела). Сам протокол MGCP використає принцип 

«ведучий/ведений», відповідно до якого агент керування 

викликами передає транспортному шлюзу команди для 

керування кінцевими крапками й з'єднаннями, а також 

ініціації певних дій. MGCP є досить універсальним 

протоколом, здатним забезпечити розподілене керування 

різними типами транспортних шлюзів, зокрема 

телефонними шлюзами й серверами доступу. Він може 

використатися для встановлення з'єднання й виконання 

різних функцій обслуговування, наприклад тестування 

шлейфа. 

Подальшим розвитком протоколу MGCP є 

протокол керування викликами Megaco (Media Gateway 

Control), відомий також як стандарт ITU H.248, що 

визначає взаємодія, з одного боку, шлюзу між різними 

середовищами передачі даних (Media Gateway, MG) і, з 

інший, - контролера шлюзів між середовищами передачі 

даних (Media Gateway Controller, MGC) (мал. 2.1). 

Іншими словами, Megaco розроблений для усередині-

доменного вилученого керування пристроями, 

відповідальними за встановлення з'єднання або 
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проведення сеансу зв'язку, включаючи шлюзи VoIP, 

сервери вилученого доступу, мультиплексоры цифрових 

абонентських ліній (Digital Subscriber Line Access 

Multiplexer, DSLAM), маршрутизатори з підтримкою 

многопротокольной комутації з використанням міток 

(Multiprotocol Label Switching, MPLS), оптичні кросс-

коннекторы, модулі агрегування сеансів РРР й інших. 

MGCP й Megaco - ці порівняно низькорівневі 

протоколи керування пристроями, які повідомляють 

шлюзу, яким образом зв'язати потоки, що надходять у 

мережу з комутацією пакетів або осередків, з потоками 

пакетів або осередків, стерпними, наприклад, 

транспортним протоколом реального часу (Real-Time 

Transport Protocol, RTF). Власне кажучи, Megaco 

повторює MGCP відносно архітектури й взаємодії 

контролера зі шлюзом, але при цьому Megaco підтримує 

більше широкий діапазон мережних технологій, у тому 

числі ATM. 
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ОСОБЛИВОСТІ МОНІТОРИНГУ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ ЗА 

ДОПОМОГОЮ ПРОТОКОЛУ SNMP 

 

Рендзіняк Мирослав Сергійович, 

Клим Роман Юрійович 

Державний університет Телекомунікацій, 

Навчально-науковий інститут Телекомунікацій 

м.Київ 

 

У роботі досліджено налаштування моніторингу 

серверів за допомогою протоколу SNMP на прикладі 

системи Nagios. Проаналізовано особливості отримання 

і повернення правильних результатів на носіях 

інформації, у випадку збоїв визначено інформативність 

попереджень. Підтверджено, що впровадження 

автоматизованої системи моніторингу ІТ і контроль 

роботи інформаційної інфраструктури здатне 

підвищити рівень якості її функціонування за допомогою 

швидкого виявлення та ліквідації збоїв і неполадок, а 

також запобігання їх виникненню в майбутньому. 

 

Світові інфокомунікаційні мережі надають 

відповідні сервіси великій кількості кінцевих абонентів, 

які можуть бути розташованими на великих територіях, у 

межах усієї земної кулі. Інфокомунікаційні сервіси 

повинні задовольняти критеріям якості, а для цього 

необхідно постійно забезпечувати необхідну смугу 

пропускання каналу мережі та постійно підтримувати в 

працездатному стані програмно-апаратні вузли мережі, 

які можуть бути розташовані на великій території. Для 

виконання даної вимоги необхідний постійний аналіз 

стану та моніторинг телекомунікаційних мереж. 

Для успішного адміністрування мережі необхідно 

знати стан кожного її елемента з можливістю змінювати 

параметри його функціонування. Зазвичай мережа 

складається з пристроїв різних виробників і керувати нею 

було б нелегким завданням, якби кожне з мережевих 
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пристроїв розуміло тільки свою систему команд. Тому 

виникла необхідність у створенні єдиної мови управління 

мережевими ресурсами, яку б розуміли всі пристрої, і 

який, в силу цього, використовувався б усіма пакетами 

управління мережею для взаємодії з конкретними 

пристроями. Подібним рішенням став SNMP – Simple 

Network Management Protocol в IP-мережах на основі 

архітектури TCP/UDP. 

У наш час найуспішнішим сімейством стандартів є 

протокол SNMP (Simple Network Management Protocol), 

що використовується для отримання від мережевих 

пристроїв, таких як маршрутизатори, комутатори, 

сервери, робочі станції, принтери, модемні стійки і інші, 

інформації про їх статус, продуктивність та 

характеристики. Важливим фактором є те, що основні 

компанії-виробники комунікаційного та периферійного 

обладнання – Cisco, Hewllet-Packard, 3Com, APC та ін., 

вважають за необхідне підтримувати протокол SNMP в 

своїх продуктах. 

Моніторинг ІТ систем є складовою частиною 

управління інформаційною інфраструктурою 

підприємства, що полягає в постійному спостереженні з 

відстеженням динаміки змін, отриманні, збереженні та 

аналізу інформації про стан об’єктів ІТ структури.  

Система моніторингу і реагування на реальні загрози 

безпеки комп’ютерних мереж відповідає за ведення 

моніторингу пристроїв, завданням яких є мережевий 

захист. Під моніторингом мереж мають на увазі істотне 

зниження числа помилкових спрацьовувань шляхом 

ведення наскрізного огляду комп’ютерної мережі, 

виявлення відхилень, знаходження дієвих методів 

усунення виявлених і передбачуваних загроз, які 

базуються на особливостях топології і конфігурації 

мереж, забезпечення оперативного і легкого доступу до 

системи перевірки. 

Переваги протоколу SNMP пов’язані з 

особливостями процесу стандартизації: 

– стандарти безкоштовні і вільно розповсюджувані; 



175 
 

– стандарти легко доступні в електронній формі; 

– швидкий розвиток стандартів, продумані етапи 

стандартизації; 

– на всіх етапах ведеться технічна експертиза; 

– робочі групи очолюють технічні, а не політичні лідери; 

– прототипи систем на основі стандартів демонструють їх 

придатність. 

Спеціалізовані фірми пропонують повний цикл 

послуг по створенню і експлуатації систем моніторингу 

ІТ, що дозволяють ефективно вирішувати такі питання: 

– своєчасно фіксувати виникнення проблем в роботі 

компонентів ІТ структури; 

– виявляти характер неполадки; 

– визначати вплив проблеми на можливість надання ІТ 

сервісів; 

– активно стежити за змінами у функціонуванні 

інфраструктури; 

– запобігати ймовірним збоям. 

У роботі досліджено налаштування моніторингу 

серверів за допомогою протоколу SNMP у системі 

моніторингу Nagios. Проведено перевірку місця на диску, 

проаналізовано особливості отримання і повернення 

правильних результатів, у випадку збоїв визначено 

інформативність попереджень. Аналогічно проводиться 

контроль будь-якого сервісу та пристрою, сумісного з 

SNMP. 

Зазначено, що третя версія SNMP дозволяє вирішити 

більшість проблем, що виникали у системі управління 

мережами у попередні часи, але ідеологічні обмеження не 

дозволяють рекомендувати таке рішення операторам 

зв’язку і організаціям зі складною гетерогенною 

інфраструктурою. Однак особливо вагомим буде виграш 

при використанні SNMP-рішень для малих і середніх 

компаній.  

Підтверджено, що впровадження автоматизованої 

системи моніторингу ІТ і контроль роботи інформаційної 

інфраструктури здатне підвищити рівень якості її 

функціонування за допомогою швидкого виявлення та 
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ліквідації збоїв і неполадок, а також запобігання їх 

виникненню в майбутньому. 

Отже, моніторинг телекомунікаційних систем є 

важливою складовою частиною управління 

інформаційною інфраструктурою підприємства, що 

полягає в необхідності постійного спостереження і 

періодичного аналізу об’єктів з відстеженням динаміки 

змін. 
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МЕРЕЖІ ШИРОКОСМУГОВАНОГО 

РАДІОДОСТУПУ 
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 Розглянуто актуальність використання мереж 

широкосмугового радіодоступу у віддалених місцях, де 

немає можливості проведення кабельних каналів, 

приклади їх експлуатації та види технічних комітетів 

та структур, які відповідають за надійне використання 

широкосмугового радіо доступу в різних частотних 

діапазонах. 

 

Радіодоступ завжди користувався і продовжує 

користуватися великою популярністю, оскільки 

бездротові рішення особливо актуальні в місцях, де 

відсутня будь-яка кабельна інфраструктура. У порівнянні 

з кабельними каналами (мідними або оптичними), 

вартість організації радіоканалу і час його введення в 

експлуатацію значно менше. Безумовно, оптичний канал 

має більшу пропускну здатність і простіший в 

експлуатації. Однак трудомісткість прокладки кабелю 

(особливо у віддалених районах, в регіонах з суворим 

кліматом) і час, необхідний для цього, роблять радіоканал 

часто єдино можливим варіантом, незважаючи навіть на 

складності проходження процедури ліцензування частот. 

Крім того, початкові "радіоканальні" інвестиції значно 

менше вкладень в той же оптичний канал, і починають 

вони окупатися практично відразу після установки 

устаткування. 

Радіоканал цікавий і як тимчасове рішення: 

наприклад, його налагоджують на той час, поки ведуться 

роботи з прокладання кабелю, а після введення в 

експлуатацію кабельного каналу радіоустаткування 

знімається і може використовуватися для інших цілей. 
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Подібний підхід забезпечує оператору захист інвестицій, 

що важливо в нинішніх умовах високої конкуренції. 

Лавиноподібне зростання числа користувачів 

широкосмугового доступу в Інтернет ставить перед 

операторами зв’язку завдання пошуку ефективних 

технологій для надання такого роду послуг. Останнім 

часом все більший інтерес у операторів викликають 

рішення, які працюють за топології "точка – многоточка", 

коли в центр поміщається одна радіоточка, що охоплює 

відразу цілий кругової сегмент. Рішення орієнтовані, в 

першу чергу, на забезпечення послуг доступу до мережі 

Інтернет або організацію локальної мережі Ethernet, що 

має найбільший попит на ринку. При великому числі 

користувачів вартість одного з’єднання стає вельми 

низькою, оскільки відсутня необхідність прокладки 

кабелю до кожного абонента. Крім того, технологія Wi-Fi 

забезпечують користувачеві деяку мобільність, він може 

пересуватися в зоні покриття без втрати зв’язку. 

Технічний комітет ETSI BRAN готує та підтримує 

Гармонізовані стандарти для RLAN, які працюють у 

діапазоні частот 5 ГГц (EN 301 893), для 

широкосмугового фіксованого бездротового доступу 

(BFWA) з використанням діапазону 5,8 ГГц (EN 302 502), 

для пристроїв білого простору ( WSD), що діє в діапазоні 

телевізійного мовлення (EN 301 598), для систем WPAN, 

що працюють в діапазоні частот 60 ГГц (EN 302 567) і для 

широкосмугових прямих комунікацій повітря-земля (EN 

303 316 і EN 303 339). Якщо нові зв’язки частот 

виділяються для зв’язку BWA, то ETSI TC BRAN, 

ймовірно, працюватиме на відповідних Гармонізованих 

Стандартах. 

Технічний комітет ETSI ERM відповідає за 

гармонізований стандарт, що охоплює «широкосмугові 

канали передачі даних, що працюють у діапазоні 2,4 

ГГц», тобто радіомережі або бездротові локальні мережі 

(EN 300 328). Цей стандарт дуже широко 

використовується для демонстрації відповідності Wi-
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FiTM та аналогічного обладнання, яке звільняється від 

ліцензій, з Директивою 2014/53 /ЄС. 

Робоча група ТМ 4 технічного комітету ETSI 

ATTM відповідає за специфікації для точкових і 

багатоточкових радіосистем у фіксованій службі, які 

використовуються в ядрі та мережах доступу, 

охоплюючи всі аспекти обладнання, включаючи 

параметри антени. Ці специфікації стосуються багатьох 

діапазонів частот в діапазоні від 1,3 ГГц до 86 ГГц для 

радіосистем "точка-точка" (EN 302 217-2) і 3,5 ГГц, 10 

ГГц і 26 ГГц для багатоточкових радіосистем (EN 302 

326) -2). 

Дані технічні комітети ETSI також працюють над 

специфікаціями, які можна використовувати для 

широкосмугового бездротового доступу: 

 Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT TM 

) 

 Rail Telecommunications (RT) 

 Third Generation Partnership Project (3GPP TM ) 

 

Малий орган управління (SME), який є внутрішнім 

по відношенню до станції (STA), може здійснювати 

зв’язок з органами управління шаром MAC і PHY. Однак 

повідомлення між цими об’єктами визначаються дуже 

загальним способом, так, що, за підтримки станції, 

зовнішній орган управління або управління може 

використовувати визначених примітивів. Взаємодія між 

SME і станцією включає в себе основні процедури, такі 

як GET і SET, щоб відповідно отримувати звіти і 

контролювати роботу PHY / MAC. Кожна процедура 

включає запит REQUEST та запит CONFIRM. Системна 

інформація знаходиться в MIB (Management Information 

Base), має визначені атрибути на рівні PHY і MAC. Запит 

GET REQUEST вкаже атрибут цілі з MIB, а запит 

CONFIRM повертає фактичне значення атрибута. Запит 

SET REQUEST надасть значення атрибута, тоді як запит 

SET CONFIRM підтвердить успішне налаштування 

атрибута. SME може спілкуватися з SME іншої STA; слід 
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зазначити, що AP також STA. Існує політика щодо 

розподілу функціональних можливостей між 

управлінням SME та шаром в рамках STA, тобто SME 

приймає рішення на високому рівні (наприклад, щодо 

вимірювання та перемикання каналів), тоді як протокол 

вимірювання, час перемикання каналів та виконання 

через рамкові обміни по повітрю належать MLME. 
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Оскільки Wi-Fi розвивається, щоб приносити 

більше користі в дедалі ширший набір варіантів 

використання, важливо, щоб безпека теж розвивалася. 

Нові функції WPA3, такі як поліпшена аутентифікація 

на основі паролів і більш надійне шифрування, ще більше 

спростять і зміцнять щоденне підключення споживачів і 

підприємств до бездротових мереж. В даній тезі 

розглянутий новий стандарт бездротової мережі WPA3, 

що має два режими роботи WPA3-Personal і WPA3-

Enterprise. Описані нові способи підключення до мереж. 

 

Безпека стосується будь-якої мережі, але вона є ще 

більш важливою складовою для Wi-Fi, оскільки 

бездротова мережа буває спільна і Ваші дані можуть бути 

виявлені за межами вашого посилання. Поточним 

стандартом безпеки є WPA2, що був прийнятим в 

далекому 2004 році. Він був створений для заповнення 

деяких прогалин в механізмі WPA. Однак блог "KRACK 

attack", опублікований у жовтні 2017 р., підкреслює 

необхідність галузі переходити до нового покоління 

аутентифікації та шифруючих механізмів. 

8 січня 2018 року Wi-Fi Alliance представив 

оновлену версію стандарту, яка отримала позначення 

WPA3. Данний стандарт передбачає два режими роботи 

WPA3-Personal і WPA3-Enterprise. 

WPA3-Personal – це тип, що відрізняється більш простим 

вибором пароля, щоб користувачі могли легко 

запам'ятати його. Він також володіє більш високим 

рівнем безпеки, при якому збережені дані і трафік даних 

в мережі не будуть скомпрометовані, навіть якщо пароль 

зламаний і дані вже були передані. Оновлення також 

дозволило здійснити одночасну аутентифікацію Equals 
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(SAE), яка замінила Pre-shared Keys (PSK) в WPA2-

Personal, що дозволило забезпечити більш надійний 

захист користувачів від спроб підбору пароля третіми 

особами. 

WPA3-Enterprise – пакет безпеки, що забезпечує 

узгоджену комбінацію криптографічних інструментів. 

Цей рівень безпеки забезпечує послідовну криптографію 

і виключає "змішування та узгодження протоколів 

безпеки", визначених у 802.11 стандарті. Цей режим 

узгоджений з комерційним набором алгоритмів 

національної безпеки (CNSA), який зазвичай 

використовується в Wi-Fi мережах високої безпеки в 

урядовій, оборонній, фінансовій та промисловій 

вертикалях. 

Замість загальних паролів, WPA3 зможе реєструвати нові 

пристрої, які не потребують цього в процесі. Нова 

система називається Device Provisioning Protocol (DPP). 

Система функціонує шляхом передачі процедури 

отримання доступу по повітрю без передачі пароля. QR-

коди і мітки NFC використовуються користувачами для 

підключення до мережі. Пристрій можна 

аутентифікувати по мережі, зробивши фотографію або 

прийнявши радіосигнал від маршрутизатора. 

Отже можна зробити висновок, що ця версія матиме такі 

основні поліпшення. Зокрема, буде посилено безпеку 

навіть якщо користувачі обирають "слабкий" пароль 

мережі, а також буде спрощено налаштування приладів 

без дисплеїв. Також буде посилено захист приватних 

даних користувачів у відкритих мережах шляхом 

індивідуальних налаштувань алгоритмів шифрування. 

Нарешті, буде додано підтримку набору 192-бітних 

криптографічних алгоритмів, що узгоджений з CNSA. З 

WPA3 користувачі отримають більше досвіду роботи з 

паролями, які легше запам'ятати і управляти ними, а ІТ-

фахівці зможуть забезпечити узгоджену і надійну 

криптографію у всій своїй інфраструктурі. 

WPA3 сумісний з WPA2, тобто пристрої зі 

стандартом WPA3 зможуть запускати WPA2. Однак 
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очікується, що всі постачальники через декілька 

років повністю перейдуть до режимів лише WPA3. 

Тому мережі, ймовірно, продовжуватимуть 

використовувати режими WPA2 або WPA3 + WPA2 в 

осяжному майбутньому. Cisco відіграє важливу роль у 

розробці WPA3 і дозволяє раннім розробникам почати 

користуватися цим додатковим рівнем безпеки. 
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У роботі розглянуто способи побудови оптичних 

підсилювачів у волоконно-оптичних системах передачі.  

Потреба в оптичних підсилювачах (ОП) для цифрових 

волоконно-оптичних мереж виникла вже при 

впровадженні технології SDH (синхронна цифрова 

ієрархія). Оптичні підсилювачі успішно 

використовуються і в мережах кабельного аналогового 

телебаченні 

Мета роботи. 

Дослідження основних оптичних підсилювачів для 

оптичних систем передачі 

Постановка задачі.  

Виявлення основних принципів оптичного 

підсилення з метою усвідомити мету роботи. 

Представлення класифікації та призначення 

підсилювачів. Вивчення конструкції, принципу дії, 

основних характеристик волоконно-оптичних 

підсилювачів на основі рідкоземельних металів. 

Результат дослідження.  

Посилення світла в оптичних системах 

здійснюється за рахунок енергії зовнішнього джерела. 

Основою підсилювача є активна фізичне середовище, в 

якій завдяки енергетичної підкачки збільшується 

потужність випромінювання. В якості активного 

середовища застосовуються напівпровідники і 

скловолокна з різними домішками, наприклад, 

рідкоземельними ербієм (Er), неодимом (Nd), 

празеодимом (Pr), туліем (Tm). Накачування цих 

середовищ здійснюється безперервно або імпульсно. 

При посиленні може відбуватися перетворення спектра 
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вхідного сигналу, тобто вихідний сигнал може бути 

зміщений за частотою. 

До підсилювачів, що використовуються в оптичних 

системах передачі, пред'являється ряд вимог: 

    -високий коефіцієнт посилення в заданому 

діапазоні оптичних частот; 

    -малі власні шуми; 

    -нечутливість до поляризації; 

    -гарне узгодження з волоконно-оптичними 

лініями; 

    -мінімальні нелінійні і лінійні спотворення 

оптичних сигналів; 

    -великий динамічний діапазон вхідних сигналів; 

    -потрібне посилення багаточастотних 

(багатохвильових) оптичних сигналів; 

    -тривалий термін служби; 

    -мінімальна вартість і т.д. 

Волоконно-оптичні підсилювачі (ВОП) набули 

найбільшого поширення в волоконно-оптичних 

системах передачі. Це пов'язано з рядом їх незаперечних 

переваг: 

    -простота конструкції; 

    -висока надійність; 

    -великі коефіцієнти підсилення; 

    -малі шуми; 

    -широка смуга підсилення; 

    -нечутливість до поляризації підсилюється світла 

і т.д. 

    Висновки. 

   Основними обмежуючими факторами в 

волоконно-оптичних системах передачі є загасання, 

дисперсія і нелінійні оптичні ефекти. У запропонованій 

вище інформації розглядаються пристрої - оптичні 

підсилювачі, які компенсують втрати оптичної 

потужності, що виникають в світловодах, з´єднувачах, 

пасивних розгалужувачах і т. д. 
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Тобто, оптичний підсилювач - пристрій, що 

забезпечує збільшення потужності оптичного 

випромінювання. 
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Суть технології спектрального розділення каналів 

(WDM) полягає в тому, що по одному оптичному волокну 

одночасно передається кілька інформаційних каналів на 

різних довжинах хвилі, що дозволяє ефективно 

використовувати можливості оптичного волокна. 

Технологія WDM багаторазово збільшує пропускну 

здатність ВОЛЗ без прокладання нових кабелів і 

встановлення на кожне волокно нового обладнання. 

Наразі таки системи мають по над 100 каналів. Однак при 

щільному розташуванні каналів з’являється їх взаємний 

вплив, оцінка якого є дуже актуальною задачею. 

Для 

оцінки 

взаємних 

впливів в 

WDM 

системах в 

роботі введене поняття перехідних загасань між каналами 

подібне до проводових систем передачі. З цією метою 

проведене нормування потужності завади до повної 

вихідної потужності джерела. Оцінка впливу 

визначається відношенням потужності впливу 

(заштрихована площа на рисунках) до повної потужності 

(незаштрихована площа під кривою, що описує 

залежність потужності сигналу від довжині хвилі).  На 

рисунках показане зменшення впливу при рознесенні 

оптичних каналів. Вказані потужності визначаються 

інтегруванням функції потужності каналу в межах 

відповідного інтервалу довжин хвиль.  
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Проведені розрахунки перехідного загасання між 

сусідніми каналами для ширини спектральної лінії 0,1 нм 

(середньоквадратичне відхилення дорівнює 0,05 нм) при 

зміні інтервалу між каналами від 0,1 нм до 0,4 нм. 

Показане, що при цьому перехідне загасання між 

сусідніми каналами змінюється від 5 дБ до 115 дБ. Це 

означає, що при такої ширині спектральної лінії інтервал 

між каналами не має бути менш ніж 0,2 – 0,25 нм.  

Проведені також розрахунки взаємного впливу між 

сусідніми каналами  при фіксованій відстані між 

каналами 0,2 нм та значеннях ширини спектральної лінії 

джерела випромінювання, що змінюється в межах від 

0,04 нм до 0,2 нм. В межах значень ширини спектральної 

лінії 0,04-0,06 нм вплив між каналами є нехтовно малим. 

Починаючи приблизно з 0,08 нм його треба приймати до 

уваги, а з величини ширини  спектральної лінії 0,14 нм 

перехідне загасання має значення 15 дБ і нижче. 

Використання джерел випромінювання з такими 

характеристиками для відповідних систем СРК не є 

можливим. 
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На сьогоднішній день ринок радіорелейного 

обладнання динамічне розвивається, про що свідчить 

зростаючий попит на радіорелейні системи передачі. 

Цьому сприяють такі чинники: необхідність забезпечення 

зв'язком родовищ нафтогазової галузі, зростаюча потреба 

населення до отримання інтегрованого доступу до 

голосового зв'язку і Інтернет, надання універсальної 

послуги зв'язку в нових житлових масивах. 

Серед технічних засобів, що застосовуються при 

побудові телекомунікаційних мереж, радіорелейні 

станції займають особливе місце. Часто їх застосування 

залишається єдиним засобом, що забезпечує будівництво 

високошвидкісних транспортних мереж зв'язку там, де 

прокладка кабелю неможлива або недоцільна з 

економічних міркувань. Останнім часом затребувана 

реалізація ліній рівня «останньої милі» для надання 

абонентам послуг голосового телефонного зв'язку, 

Інтернет та кабельного телебачення. 

В роботі проведено аналіз різних видів модуляції за 

критерієм енергетичної та спектральної ефективності. В 

результаті виконаних розрахунків зроблене висновок, що 

з збільшенням позиційності модуляції ймовірність 

бітової помилки збільшується. Таким чином, при 

збільшенні спектральної ефективності енергетична 

ефективність зменшується. Але в той же час, збільшення 

позицій (рівнів) модуляції (використання ня M-ASK, M-

PSK і M-QAM) призводить до підвищення спектральної 

ефективності в k=(log2 M) раз. 
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Крім того, при обмеженій смузі частот для M ≤ 4 

найбільш ефективною є модуляція QPSK, а при M> 4 - 

QAM. 

Виконало аналіз технічного забезпечення на базі 

радіорелейної системи Ericsson MINI-LINK та контролю 

радіорелейних ліній зв’язку із застосуванням 

програмного забезпечення Mini-Link TN (Traffic Node), 

показані можливості програмного забезпечення та 

принципи виявлення аварій на мережі [1,2].  

При створеннні базової станції врахована 

можливість зміни її параметнрів, включаюнчи кількіснть 

секторінв, висоту і діаграмну спрямовнаності антени. 

Враховується також можлива зміна обладнанння, що 

використовується, зміна кількості прийомнних і 

передавнальних антен при викориснтанні технолонгії 

MIMO. 
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Сучасні оптичні волокна мають достатньо мале 

загасання, завдяки чому є можливості передачі оптичного 

сигналу на великі відстані. Швидкість передачі 

інформації по волоконно-оптичним лініям постійно 

зростає. Однак, швидкість та дальність передачі по 

одномодовим волокнам обмежується хроматичною 

дисперсією, тому будь-які спроби зменшити, або 

компенсувати дисперсію є дуже важливими.  

В роботі проведене дослідження різних методів 

компенсації дисперсії в оптичних волокнах. Залежно від 

області застосування розрізняють оптичні і електронні 

методи. Оптичні методи, як правило, широкосмугові. 

Найбільшого поширення набули наступні оптичні методи 

компенсації дисперсії [9]: 1) просторова за допомогою 

волокна з негативною дисперсією; 2) на модах вищого 

порядку; 3) інверсією спектру в лінії (обернення 

хвильового фронту); 4) пристроями на основі брегівських 

решіток або інтерферометру; 5) застосуванням мікро 

структурованих оптичних волокон. 

Проведене порівняння цих методів компенсації, 

показане, що найбільший ефект дає застосування мікро 

структурованих волокон, тому що такі волокна мають 

дуже велику негативну дисперсію (до -1700 пс/(нм·км) на 

довжині хвилі 1550 нм), малі втрати і збільшену площу 

ефективного перетину (мають знижену не лінійність). 

Вже практично традиційна компенсація волокнами з 

негативною дисперсією має певні недоліки, з яких 

найважливіший – залежність коефіцієнту компенсації від 

довжини хвилі. Компенсація брегівськими гатками також 

є вузько смуговою, але можна встановити послідовне 



192 
 

декілька граток, кожна з яких налаштована на частоту 

певного хвилевого каналу. Таким чином можна 

розширити хвилевий діапазон компенсації дисперсії. 

Методи компенсації на модах вищого порядку та з 

застосуванням інверсії спектру потребують достатньо 

складних модових конверторів та інверторів спектру.   

Проведене порівняння методів електронної 

компенсації дисперсії. Це перспективний напрям 

розвитку техніки компенсації дисперсії. Переваги цих 

методів полягають в можливості динамічне управляти 

компенсацією в залежності від зміни умов, наприклад, 

старіння волокна, або появи не лінійності. Ці методи 

поділяються на методи, які застосовуються або на 

передавачі, або на приймачі. 

Окремий метод – застосування форматів модуляції, 

які є стійкими до дисперсійних перекручень. Фактично це 

не компенсація дисперсії, але має достатньо значний 

ефект та не потребує ніякого втручання в тракт передачі. 

Все визначається модулятором оптичного 

випромінювання. 
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Найважливішим параметром оптичного кабелю є 

загасання оптичних волокон, з яких він складається. 

Вимірювання загасання відбувається на всіх стадіях 

виробництва оптичного волокна, виготовлення кабелю, 

будівництва і експлуатації ВОЛЗ. Ці вимірювання 

проводяться з метою дослідження залежності загасання 

від тих чи інших факторів і умов роботи кабелю: довжини 

хвилі сигналів, модового складу, температури, термінів 

експлуатації кабелю, механічних впливів, мікро вигинів,  

способу вводу випромінювання в волокно. 

Розрізняють наступні основні методи вимірювання 

загасання волокон: прямий (порівняння сигналу на вході 

і виході кабелю) і метод зворотного розсіювання  [1, 2]. 

Прямий метод порівнювання сигналу на вході і виході 

оптичного кабелю отримав найбільше розповсюдження 

на практиці.  

Огляд основних методів випробування оптичних 

кабелів показує, що майже при всіх випробуваннях мають 

бути проведені вимірювання загасання кабельних 

волокон. Ці вимірювання проводяться перед 

випробуванням, в процесі випробування та після нього. 

Результати вимірювання загасання є критеріями 

проходження випробування. Якщо після випробування 

загасання відрізку стає більшим за певний норматив, то 

кабель вважається таким, що не пройшов випробування. 

Це ставить жорсткі вимоги на точність вимірювання 

загасання. 

Для проведення випробування відбирається 

відрізок кабелю певної довжини. Зрозуміло, що чім 

коротше обраний відрізок, тим менш точність 
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вимірювання. Після випробування цей відрізок 

непридатний для експлуатації, тому бажане обрати для 

випробування відрізок мінімально можливої довжини, 

але такої, при якої забезпечується задана точність 

вимірювання загасання. 

В роботі проведена оцінка цієї мінімальної 

довжини. Для цього погрішність вимірювання загасання 

представлена у вигляді ряду, а після спрощення 

одержаний простий вираз для цієї величини: ∆ = а + kl,   

де  а, k – деякі коефіцієнти, які залежать від 

вимірювального пристрою та наводяться в паспортних 

даних вимірювальних приладів;  l  –  довжина зразка 

кабелю. 

Величина погонної погрішності вимірювання має 

не перевищувати деякої заданої величини g, тобто ∆/l < 

g.  З цієї нерівності випливає умова на мінімальну 

довжину зразка кабелю для забезпечення необхідної 

точності вимірювання загасання: lмін > a/(g-k). Для 

типових значень параметрів вимірювального приладу та 

для g = 1 %/100 м  довжина відрізку кабелю має бути 

більша, ніж 250 м.  

 

Література:  
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СИГНАЛУ В ОПТИЧНОМУ ДІАПАЗОНІ 

Чиколовець Денис Олександрович 

 Яценко Максим Валентинович 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут телекомунікацій 

м.Київ 

 

Оптичні підсилювачі широко впроваджені в 

оптичні системи передачі особливо в системах з 

спектральним ущільненням. Вони дозволяють спростити 

та здешевити систему передачі шляхом зменшення або 

повної ліквідації регенераторів. Оптичний підсилювач не 

здійснює оптоелектронного перетворення, а збільшує 

рівень оптичного сигналу. Наразі застосовуються 

підсилювачі двох типів: Раманівські (на ефекті 

вимушеного комбінаційного розсіяння) та ербієві (EDFA 

- на волокнах, що леговані іонами ербію).  

В роботі проведене порівняння Раманівських та 

ербієвих підсилювачів. Проаналізовані їх переваги та 

недоліки. Досліджені характеристики ербієвого 

підсилювача, регулюванням яких можна підвищити 

ефективність використання підсилювача. Досліджений 

вибір довжини хвилі накачки, що дозволяє 

використовувати цей підсилювач як підсилювач 

потужності (бустер) або як мало шумний вхідний 

підсилювач.  

На відміну від регенераторів, оптичні підсилювачі 

вносять додатковий шум, тому поряд з коефіцієнтом 

підсилення одним з важливих параметрів підсилювача є 

коефіцієнт шуму. При послідовному включенні 

підсилювачів сигнал на виході кожного підсилювача 

збільшується, але й збільшується рівень шуму. Таким 

чином, після кожного підсилювача шум-чинник 

(відношення сигналу до шуму) зменшується. Кінець 

кінцем це відношення стає меншим за встановлену в 

системі передачі норму і приймач робить помилки. В 

роботі проведений аналіз шумових характеристик 
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підсилювачів в послідовному включенні, якій дозволив 

одержати наступний вираз для максимальної кількості 

підсилювачів в каскаді  

kmax = 10(𝑃𝑜𝑢𝑡  𝑠𝑎𝑡 −𝑛𝑜𝑢𝑡  −𝑠𝑛𝑟min  ))/10, 

де 𝑃𝑜𝑢𝑡  𝑠𝑎𝑡  - потужність насичення підсилювача,  𝑛𝑜𝑢𝑡   -  
рівень шуму на виході підсилювача, 𝑠𝑛𝑟min – мінімальне 

допустимий рівень шуму на вході приймача. 

В роботі досліджено також варіанти застосування 

підсилювачів як підсилювачів потужності та перед 

підсилювачів з малим рівнем шуму. Раманівський 

підсилювач є підсилювачем з малим шумом. Однак у цих 

підсилювачах виникає значна перехресна модуляція між 

каналами, що підсилюються. Це обмежує їх застосування 

або одно канальними системами, або системами DWDM 

з дуже великим числом каналів, де вплив такої модуляції 

усувається за рахунок усереднення. Крім того, 

раманівські підсилювачі мають певні недоліки, пов'язані 

з нелінійними ефектами і залежністю від поляризації. 

Наразі вони широко застосовуються в парі з ербієвими 

для вирівнювання загальної спектральної характеристики 

підсилення в двох каскадному підсилювачі з ербієвого та 

раманівського підсилювачів. 

Література:  

1. Фриман, Р. Волоконно-оптические системы связи/ Р. 
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м.Київ 

 

Розподіл втрат в оптичної лінії прийнято 

характеризувати трьома параметрами: повними втратами 

в лінії (А, дБ), погонними втратами в будівельних 

довжинах оптичних кабелів (α, дБ/км) і втратами в 

зростках волокон (а, дБ). Повни втрати в лінії важливі 

тому, що вони визначають бюджет її потужності. Повни 

втрати складаються  в основному з втрат в будівельних 

довжинах оптичних кабелів і втрат  в зростках волокон. 

Величину цих втрат необхідно контролювати як в процесі 

монтажу, так і в процесі експлуатації лінії. 

Вимірювання повних втрат в оптичному волокні 

можна проводити за допомогою вимірювача загасання 

або оптичної потужності (оптичного тестеру), а також за 

допомогою оптичного рефлектометру. 

В роботі розглянуто методи вимірювання загасання 

цими приладами. Більш універсальним є, звичайно, 

рефлектометр, тому що за його допомогою можна не 

тільки вимірювати загасання, но і визначати місце 

знаходження різних неоднорідностей в оптичному тракті. 

Однак, при вимірюванні загасання особливо в коротких 

відрізках волокна результати вимірювання 

рефлектометром дуже неточні. Проведені 

експериментальні вимірювання загасання як 

рефлектометром, так і вимірювачем оптичної 

потужності. Експеримент показує, що для коротких 

відрізків волокна точність вимірювання загасання 

оптичним тестером значно вище точності вимірювання 

рефлектометром. Якщо проводяться  вимірювання на 

довгих відрізках, то точність вимірювання загасання 

обома приладами однакова. 
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Проведена оцінка точності визначення місця 

знаходження неоднорідності в оптичному тракті за 

допомогою рефлектометру. Показане, що точність 

визначення неоднорідності в значної мірі залежить від 

настроювання рефлектометру, а саме, від вірного 

встановлення тривалості імпульсу, що зондує лінію та 

часу усереднення результатів вимірювання. 

Велике значення для встановлення місця 

знаходження неоднорідності має також роздільна 

здатність рефлектометру. Роздільна здатність залежить 

від тривалості оптичного імпульсу, якій подається в 

оптичний тракт. Після будь якої неоднорідності на 

рефлектограмі з’являється так звана «мертва зона». 

Розрізняється мертва зона від неоднорідності, яка є 

відбиваючою, та неоднорідності, яка є поглинаючою. При 

знятті рефлектограми відрізка лінії необхідно 

враховувати ці особливості вимірювання для більш 

точного визначення місць знаходження неоднорідностей.  

 

Література:  
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Розподільча пасивна мережа доступу (PON) 

представляє економічний спосіб забезпечити 

широкосмугову передачу інформації великому колу 

абонентів. При цьому архітектура PON має можливість 

при необхідності ефективно нарощувати кількість вузлів 

мережі і пропускну здатності, в залежності від наявних і 

майбутніх потреб абонентів.  

Оптичне волокно дозволяє передавати значний 

обсяг даних, включаючи голос і відео, якість яких 

залежать від стабільності сигналу. Технології PON 

забезпечують ключові потреби абонентів мережі, 

включаючи кількість абонентів, швидкість передачі, 

надійність, якість та економічність. Незаперечна перевага 

– просте підключення до мережі та настройка. Це 

ідеальне рішення як для віддалених малонаселених 

пунктів, так і для міського сектора [1]. 

Важливою проблемою в подальшому розвитку 

пасивних оптичних мереж є проблема проектування. При 

проектуванні та розгортанні мережі необхідне 

забезпечення приблизно однакового рівня сигналу на 

кожному мережевому терміналі (ONT), що знаходиться в 

зоні розташування абонентів [2]. В роботі проаналізовані 

методи розрахунку оптичного бюджету для основних 

типів топологій мереж (шина, зірка та дерево). Особлива 

увага приділена точному врахуванні втрат на сплітерах, 

тому що ці втрати можуть переважати втрати в 

оптичному волокні. Надані рекомендації відносно 

застосування цих видів топологій в залежності від 

структури   території обслуговування.  
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Проведений огляд методів тестування мережі та 

вимірювання параметрів волокна (втрати, які вносяться, 

звороті втрати). Проведений аналіз методів вимірювання 

відстані до неоднорідностей в оптичному тракті передачі. 

Показані способи збільшення робочого діапазону 

рефлектометру при зміні його налаштування. 

Розглянуто можливості сучасної технології 

хвилевого ущільнення для пасивних мереж доступу 

(мережа WDM-PON). Це технологія побудови оптичної 

мережі з використанням хвилевого ущільнення [3]. 

Наразі це один з основних напрямків розвитку оптичних 

мереж доступу, він має декілька модифікацій в 

залежності від кількості оптичних хвиль, що 

використовується. Показане, що технологія WDM-PON 

позволяє будувати конвергентні мережі, які поєднують 

існуючі мережі з новими.  Це дозволяє проводити 

модернізацію мережі не перебудовуючи її повністю. 

Описана схема побудови такої мережі. 

 

Література:  
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[Веб-сайт] – http://ic-line.ru/proektirovanie-pon-setej/ 

3. Организация CWDM в существующей сети PON 

[Електронний ресурс]: [Веб-сайт] –  

https://prointech.ru/kb/uplotnenie-kanalov-v-

vols/organizaciya-cwdm-v-suwestvuyuwej-seti-pon/ 
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м.Київ 

 

Радіорелейні системи зв'язку застосовуються як 

альтернатива мідним або оптоволоконним системам там, 

де прокладка кабелю неможлива або економічно 

невигідна і там, де потрібно забезпечити зв'язком в стислі 

терміни. 

Сьогодні РРЛ стали важливою складовою 

частиною мереж електрозв'язку - відомчих, 

корпоративних, регіональних, національних і навіть 

міжнародних, оскільки мають ряд важливих переваг, а 

саме: швидке розгортання і простота експлуатації; 

відсутність додаткових робіт по прокладанню кабельних 

ліній; невеликі капітальні витрати; економічна 

експлуатація; висока якість передачі інформації. 

Широке застосування радіорелейних систем 

зв’язку потребує якісної розробки проекту траси: вибору 

місць розташування антенних щогл, визначення висот 

підвісу антен, розрахунку експлуатаційних параметрів 

системи зв’язку. Для вирішення ціх задач застосовуються 

різні методи, розроблені сучасні програмні продукти [1]. 

В роботі досліджено математичну модель 

розрахунку трас між  вузлами [2]. Досліджено робоче 

середовище програми Atoll, яке використовується 

безпосередньо для планування РРЛ та стільникової 

мережі в цілому. Приведено приклад планування та 

виконано розрахунок якісних показників РРЛ. Аналіз 

отриманих результатів показав, що передача сигналу з 

РРЛ задовольняє необхідному вимогу за якістю зв'язку. 

Розроблений алгоритм та програма розрахунку профілю 

інтервалу лінії на ділянці між щоглами, проведені 

розрахунки профілів інтервалів та висот підвісу антен за 
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розробленим алгоритмом та програмою. Розраховані 

також якісні показники лінії, що проектується, показане, 

що проектні розрахунки по розробленим програмам 

забезпечують задане значення якості зв’язку, зокрема 

задане значення коефіцієнту неготовності лінії, що 

створене атмосферними чинниками.  

Розраховані параметри дозволяють зробити 

висновок, що при використанні вірних проектних рішень 

та відповідного обладнання, показники якості і 

надійності організованої мережі задовольняють вимогам, 

зазначеним в стандартах. Розроблено структурну схему 

організації зв'язку, в якої виконуються задані вимоги до 

кількості та якості переданої інформації. 
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Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут телекомунікацій 

м.Київ 

 

Оптичні технології здатні забезпечити 

широкосмуговий доступ, достатній для надання всім 

абонентам існуючих та перспективних послуг зв’язку. 

Технологія пасивних оптичних мереж (PON) представляє 

особливий інтерес при розширення сфери застосування 

цифрових широкосмугових мереж. Застосування 

технології PON для побудови мереж абонентського 

доступу є найбільш прийнятним рішенням з урахуванням 

щільності міських житлових забудов, різних  типів 

будинків, стану інфраструктури технічної експлуатації та 

лінійних споруд. 

 Наразі використовується в основному дві гігабітні 

технології: GPON та GЕPON. Технологія GPON 

насамперед позиціонується саме як недорога технологія 

широкосмугового доступу, і в цьому аспекті має великі 

перспективи. Пасивна оптична мережа GPON, яка 

об'єднує економічне устаткування Ethernet і економічну 

волоконно-оптичну інфраструктуру, представляється 

найкращим претендентом на мережу доступу наступного 

покоління. 

Важливим питанням розвитку пасивних гігабітних 

мереж доступу є питання збільшення пропускної 

здатності каналу [1]. В роботі проведений аналіз 

пропускної здатності каналу PON, досліджена залежність 

ефективності каналу від довжини кадру, що передається. 

Проведений аналіз показав, що ефективність каналу 

підвищується з збільшенням довжини кадру, в цьому 

сенсі застосування технології Ethernet на мережі доступу 

є ефективним. 
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Розглянуто декілька моделей оцінки смуги 

пропускання для нисходячого та восходячого потоків в 

мережах PON. Це відомі статистичні моделі [2] за 

допомогою яких можна визначити склад обладнання для 

мережі. 

 Проведене дослідження експлуатаційних 

характеристик мережі, зокрема проаналізовані можливі 

методи пошуку несправностей на лініях. Для швидкого 

пошуку та встановлення місця знаходження несправності 

існує комплекс тестування і оптичних вимірювань на 

мережах доступу [3]. Розглянуто основні види 

вимірювань, наведено рекомендації щодо визначення 

місця знаходження несправності. Проведене порівняння 

методів вимірювання загасання рефлектометром та 

оптичним тестером. Показане, що вимірювання загасання 

краще проводити оптичним тестером, тому що 

рефлектометр не забезпечує достатньої точності 

вимірювання, особливо на коротких ділянках лінії. 

 

Література:  
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способности каналов технологии xPON при создании 

сетей доступа FTTx / Я.С. Язловецкий// Веснік сувязі. 

2010, -  №1, C. 42-47. 

2. Режим доступу : http://www.chine.telecom.ch. 

3. Устранение неисправностей в сети PON // 

LIGHTWAVE Russian Edition. 2005, №4, C. 44-46. 
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ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ ЗА 

НАКОПИЧЕННЯМ ЧЕРГ В ПАКЕТНИХ 

МЕРЕЖАХ 

Шаля Андрій Ігорович 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут телекомунікацій 
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Розподіл пропускної здатності трактів передачі мережі 

може здійснюватися шляхом нормування швидкості TCP 

(TCP rate shapіng), яке полягає у перехопленні та 

маніпулюванні розмірами TCP-вікна, або за допомогою 

механізмів управління чергами, а точніше — організації 

та обслуговування черг на мережних вузлах. Механізм 

обслуговування черг шляхом регулювання порядку 

обслуговування пакетів певного потоку (класу) трафіка 

дозволяє варіювати частоту їхньої обробки й у такий 

спосіб виділяти певну пропускну здатність даному 

потоку (класу). Черги та засоби їхньої обробки є 

інструментами також управління перевантаженнями, 

коли мережний пристрій не може передати пакети на 

вихідний інтерфейс в тому темпі, у якому вони надходять. 

Найчастіше в маршрутизаторах і комутаторах 

застосовуються такі механізми обслуговування черг: 

алгоритм «першим прийшов — першим обслужений» 

(First-In-First-Out, FIFO); 

пріоритетне обслуговування (Priority Queuing, PQ); 

справедливе обслуговування (Fair Queuing, FQ); 

довільне обслуговування (Custom Queuing, CQ); 

обслуговування на основі класу (Class Based Queuing, 

CBQ); 

зважене справедливе обслуговування (Weighted Fair 

Queuing, WFQ); 

зважене справедливе обслуговування на основі класу 

(Class Based WFQ, CBWFQ); 

обслуговування з малою затримкою (Low Latency 

Queuing, LLQ); 

зважене кругове обслуговування (Weіghted Round-Robіn, 
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WRR) і його модифікації; 

кругове обслуговування з дефіцитом (Defіcіt Round-

Robіn, DRR) і його модифікації. 

Для забезпечення QoS механізм обслуговування черги 

повинен мати можливість диференціювання різних 

потоків пакетів із визначенням рівня їхніх вимог щодо 

якості обробки. Прикладами механізмів, здатних 

забезпечити необхідну пропускну здатність у мережах 

ІP, є зважений механізм рівномірного обслуговування 

черг — WFQ, зважений механізм рівномірного 

обслуговування черг на основі класу — CBWFQ і на 

основі потоку — Flow-Based Dіstrіbuted Weіghted Faіr 

Queuіng.  

Стисла характеристика основних механізмів 

обслуговування черг 

FIFO. У разі використання механізму FIFO організується 

лише одна черга з послідовним проходженням пакетів, 

що працює за принципом «першим прийшов — першим 

обслужений». 

Пріоритетне обслуговування — PQ. Механізм PQ 

забезпечує безумовний пріоритет одних пакетів над 

іншими. У цьому разі виділяється всього 4 черги: hіgh, 

medіum, normal і low. Обробка ведеться послідовно (від 

hіgh до low), починаючи з високопріоритетної черги і до 

її повного очищення, не переходить до менш 

пріоритетних черг. Таким чином, можлива 

монополізація каналу пакетами з високопріоритетних 

черг. Трафік, пріоритет якого явно не зазначений, 

потрапляє у чергу за замовчуванням (default). 

Довільні черги — CQ. Механізм CQ забезпечує 

настроювання черг, тобто передбачається управління 

часткою пропускної здатності тракту передачі для 

кожної черги. В цьому механізмі підтримується 17 черг. 

Системна нульова черга зарезервована для 

високопріоритетних пакетів (управління, 

маршрутизація, сигналізація тощо) і користувачеві 

недоступна. Черги обслуговуються послідовно, 

починаючи з першої. Кожна черга містить лічильник 
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байтів, що на початку обходу містить задане значення та 

зменшується на розмір пакета, пропущеного з цієї черги. 

Якщо лічильник не дорівнює 0, то пропускається 

наступний пакет цілком, а не його фрагмент, що 

дорівнює залишку лічильника. 

Зважені справедливі черги — WFQ. Механізм WFQ 

автоматично розбиває трафік на потоки (flows). За 

замовчуванням кількість дорівнює 256, але може бути й 

адміністративно змінено. Якщо потоків більше, ніж черг, 

то в одну чергу вміщує кілька потоків. Приналежність 

пакета до потоку (класифікація) визначається на основі 

байта типу обслуговування (Type of Service, TOS) із 

заголовку пакета IPv4, ІP-адреси джерела, ІP-адреси 

призначення, порту джерела та порту призначення 

(протокол ІP). Кожний потік використовує окрему чергу. 

Цей механізм забезпечує рівномірний (faіr — 

справедливий) поділ пропускної здатності каналу між 

існуючими потоками. Для цього доступна пропускна 

здатність ділиться на число потоків, і кожний одержує 

рівну частину. Крім того, кожний потік одержує свою 

вагу (weіght), з певним коефіцієнтом, який обернено 

пропорційний ІP-пріоритету (TOS). 

У підсумку WFQ автоматично справедливо розподіляє 

доступну пропускну здатність, додатково з огляду на 

ToS. Потоки з однаковими ІP-пріоритетами одержать 

рівні частки пропускної здатності вихідного каналу; 

потоки з більшим ІP-пріоритетом — більшу пропускну 

здатність. У разі перевантажень ненавантажені 

високопріоритетні потоки функціонують без змін, а 

низькопріоритетні перевантажені — обмежуються. За 

замовчуванням WFQ включається на низькошвидкісних 

інтерфейсах. 

Обслуговування черг на основі класів — CBWFQ. У 

рамках механізму CBWFQ весь трафік розбивається на 

64 класи на підставі таких параметрів: вхідний 

інтерфейс, список доступу (access lіst), протокол, 

значення DSCP, мітка MPLS QoS. Загальна пропускна 

здатність вихідного інтерфейсу розподіляється за 
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класами. Виділену кожному класу пропускну здатність 

можна визначати як в абсолютному значенні (bandwіdth 

в kbіt/s), так і у відсотках (bandwіdth percent) щодо 

встановленого значення на інтерфейсі. Пакети, які не 

потрапляють у сконфігуровані класи, потрапляють у 

клас за замовчуванням, який можна додатково 

налаштувати і який одержує вільну пропускну здатність, 

що залишилася. При переповненні черги будь-якого 

класу пакети даного класу ігноруються. 

Черги з низькою затримкою — LLQ. Механізм LLQ 

можна розглядати як механізм CBWFQ із пріоритетною 

чергою PQ (LLQ = PQ + CBWFQ). PQ у LLQ дозволяє 

забезпечити обслуговування чутливого до затримки 

трафіка. LLQ рекомендується у разі наявності розмовного 

(VoIP) трафіка. Крім того, цей механізм добре працює під 

час проведення відеоконференцій. 

   Механізми превентивного обмеження черг 

Необхідною умовою забезпечення мережею 

гарантованого рівня обслуговування є відсутність у ній 

перевантажень, тобто стану, при якому мережа нездатна 

забезпечити погоджені параметри існуючих з’єднань. 

Механізми запобігання перевантаженню та різних 

політик відкидання пакетів покликані на основі аналізу 

мережного трафіка відслідковувати вузькі місця в мережі 

й не допускати виникнення на цих ділянках 

перевантажень. В умовах перевантаження ці механізми 

забезпечують тільки пільгову обробку пакетів 

пріоритетного трафіка. 

Механізм відкидання пакетів визначає спосіб 

регулювання довжини черги у разі виникнення її 

перевантаження або при наближенні до цього стану. 

Перший випадок відповідає механізму обслуговування 

черг FІFO, який передбачає відкидання всіх вхідних 

пакетів при досягненні чергою свого максимального 

значення — це так звана політика «відкидання хвоста» 

(taіl drop). У другому випадку задіюються активні 

механізми управління чергами, які дозволяють запобігти 

перевантаженню шляхом превентивного відкидання 
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пакетів і тим самим попередити джерело про можливе 

перевантаження. Прикладами активних механізмів 

управління чергами є алгоритм довільного раннього 

виявлення (Random Early Detectіon, RED), зважений 

алгоритм довільного раннього виявлення (Weіghted RED, 

WRED). Запобігання перевантаженню в мережах ІP 

можливо також за допомогою механізму явного 

повідомлення про перевантаження (Explіcіt Congestіon 

Notіfіcatіon, ECN), а також шляхом управління розмірами 

TCP-вікна. 

На практиці найбільшого поширення набули 

алгоритми RED і WRED. Механізм RED використовує 

превентивний підхід щодо запобігання перевантаження 

мережі та замість очікування фактичного переповнення 

черги, як при «відкиданні хвоста», RED починає 

відкидати пакети з ненульовою ймовірністю, коли 

середній розмір черги перевищить певне мінімальне 

граничне значення. Відкидання пакетів є сигналом TCP-

джерелу про необхідність зменшити інтенсивність 

переданого трафіка для відповідного потоку, що 

досягається за рахунок перезапуску алгоритму 

повільного старту. 

Основне призначення механізму RED полягає в 

згладжуванні тимчасових сплесків трафіка та 

попередженні тривалого перевантаження мережі шляхом 

неявного повідомлення джерел трафіка про необхідність 

зниження інтенсивності передачі інформації. Якщо 

джерела виявлять здатність до взаємодії та одночасно 

зменшать інтенсивність пакетів переданого трафіка, це 

допоможе запобігти перевантаженню мережі. В іншому 

випадку середній розмір черги досить швидко досягне 

максимального граничного значення, що приведе до 

відкидання всіх пакетів. 

Зважений алгоритм довільного раннього виявлення 

WRED є модифікацією алгоритму RED і надає різні рівні 

обслуговування пакетів залежно від імовірності їхнього 

відкидання та забезпечує виборчу установку параметрів 

механізму RED на підставі значення поля ІP-пріоритету. 
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Інакше кажучи, алгоритм WRED передбачає можливість 

більш інтенсивного відкидання пакетів, які належать до 

певних типів трафіка, і менш інтенсивного відкидання 

всіх інших пакетів.  

Актуальність теми. В останні роки стрімке зростання 

обсягів трафіку телекомунікаційних мереж вказує на 

проблему боротьби з перевантаженнями. 

Явище перевантажень мережі відбувається, коли 

кількість даних, введених в мережу, більше ніж кількість 

даних, які доставляються за призначенням. За пакетної 

передачі джерела даних повинні зменшувати швидкість 

передачі за наявності втрати пакетів. Для вирішення 

проблеми перевантажень можливе активне та пасивне 

управління чергою трафіка, за якого мінімізується 

середня довжина черги та забезпечується високе 

використання каналу і адекватний розподіл буферного 

простору між різними потоками мультисервісного 

трафіка. 

   Усі алгоритми управління чергою різняться критерієм, 

за яким відкидаються пакети, та місцем у черзі, де 

виконується контроль переповнення черги (початок або 

кінець черги). Алгоритми з пасивним управлінням 

чергою («відкидання хвоста», «випадкове відкидання», 

«відкидання першого в черзі») за відсутності вільного 

місця в черзі відкидають пакети. Пасивне керуванням 

чергою малоефективне та має ряд істотних недоліків – 

погіршення якості передавання даних через надмірні 

перерви та повторні запити. Для усунення цих недоліків 

використовується алгоритм активного управління 

чергами (АУЧ або AQM – Active Queue Management), 

який забезпечує завчасне виявлення перевантаження, 

чим запобігає ефект глобальної синхронізації пакетного 

трафіку та обмежує максимальний середній розмір 

черги. AQM використовує принцип зворотного зв'язку: 

кінцеві пристрої реагують на відкидання/маркування 

пакетів в чергах маршрутизатора, зменшуючи їх 

швидкість передачі. Відомо ряд алгоритмів АУЧ, 

більшість з яких є REDподібними (RED – Random Early 
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Detection). Особливість методу RED полягає в тому, що 

інтенсивність потоку регулюється за допомогою 

вибіркового скидання пакетів ще до того, як черга буде 

заповнена повністю. 

Значний внесок у теорію і практику систем розподілу 

інформації з чергами та управління трафіком в них 

внесли вітчизняні й закордонні вчені. 
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Рівень інформатизації будь-якої країни, ступінь її 

залучення до глобального інформаційного суспільства 

(ГІС) визначається передусім розвитком 

інфокомунікацій. Основу інфокомунікацій формують 

інформаційні мережі, які, у свою чергу, базуються на 

телекомунікаційних мережах. Це найскладніші й 

найбільш інтелектуально насичені системи. На шляху 

еволюційного розвитку телекомунікаційних систем та 

мереж прийнято виокремлювати три етапи: аналоговий, 

цифровий та етап телекомунікаційно-комп’ютерної 

інтеграції. Перший етап характеризує епоху аналогової 

телефонії. Зусиллями багатьох поколінь науковців і 

виробничників було створено світову мережу 

телефонного зв’язку, де середовищем передавання 

переважно були мідні кабелі. Багатоканальні системи 

передавання будували за принципом частотного 

розподілу телефонних каналів. Розподіл інформації 

здійснювався за принципом комутації каналів із 

використанням електромеханічних (декадно-крокових, 

координатних) або в кращому випадку квазіелектронних 

автоматичних телефонних станцій. В Україні до 1991 

року також існувала аналогова мережа зв’язку, яка в 

основному задовольняла потреби населення, народного 

господарства, громадських інститутів у послугах 

електричного зв’язку. Зародження етапу цифрового 

зв’язку розпочато з моменту формулювання та 

доведення теореми Котельникова (1933 рік), яка 

оголосила принцип дискретизації аналогового сигналу 

та розробки основ теорії потенційної завадостійкості 

(1946 рік). Цифрове кодування дискретних відліків 

амплітуд аналогового сигналу та подальше передавання 
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їх каналами зв’язку дали змогу реалізувати принципово 

інший – цифровий спосіб передавання сигналів. На 

початковому етапі теоретичні та експериментальні 

дослідження в галузі цифрового зв’язку проводилися без 

будь-якого впровадження, тому що практична реалізація 

незмінно наштовхувалася на величезні габарити, високу 

вартість та низьку надійність апаратури цифрового 

зв’язку. Однак наукові результати були вражаючими: 

засновано потужну теорію цифрового зв’язку. І коли 

досягнення мікро-, нано- та оптоелектроніки надали 

умови для створення апаратури цифрового зв’язку, яка 

за розмірами стала набагато мініатюрнішою, ніж 

апаратура аналогового зв’язку, до того ж більш 

надійною та дешевою, розпочався етап її бурхливого 

впровадження. Це було яскравим прикладом того, 9 як 

наука значніше випередила практику. Досягнення в цих 

сферах і сьогодні залишаються дуже актуальними та 

необхідними. 

Бездротові технології призначені для організації якісних 

магістральних каналів зв’язку та ефективної «останньої 

милі» незалежно від наявності існуючих каналів зв’язку. 

У порівнянні з традиційними дротовими мережами 

бездротова технологія має цілий ряд переваг. Однією з 

головних переваг є можливість встановлення зв’язку в 

будь-який час і з будь-якої точки. Широке поширення 

бездротових мереж в громадських місцях, таких як 

інтернет-кафе, дозволяє встановлювати зв’язок з 

мережею Інтернет, завантажувати інформацію, 

обмінюватися електронною поштою і файлами. 

Бездротова технологія досить проста і недорога з точки 

зору монтажу. Вартість домашніх і комерційних 

бездротових пристроїв продовжує знижуватися. При 

цьому, незважаючи на зниження вартості, швидкість 

передачі даних збільшується, а функціональність цих 

пристроїв стає більш досконалою, що забезпечує більш 

високу швидкість і надійність зв’язку. Бездротова 

технологія розширює межі мереж без обмежень, що 

властиві кабельним з’єднанням. Вона дозволяє швидко і 
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зручно встановлювати мережеві з’єднання постійно 

зростаючої кількості користувачів. Незважаючи на 

гнучкість і значні переваги бездротових мереж, їм також 

властиві деякі обмеження і ризики. По-перше, в 

технологіях бездротових мереж використовуються 

неліцензовані області радіочастотного спектру. Оскільки 

ці області діапазону не регламентуються, в них 

використовується безліч різних пристроїв. Це 

призводить до переповнення областей спектру і 

перешкод від різних пристроїв. Крім того, ці частоти 

використовуються багатьма пристроями, наприклад, 

мікрохвильовими печами та бездротовими телефонами, 

які можуть створювати перешкоди роботі бездротових 

локальних мереж. Інша проблема бездротового зв’язку – 

безпека. Доступ в бездротові мережі відкритий. Кожен 

може отримати доступ до даних, що передаються в 

сеансі широкотрансляційного розсилання. При цьому 

рівень захисту даних в бездротовій мережі також 

обмежений. Кожен може перехоплювати потоки даних 

навіть ненавмисно. Для забезпечення безпеки даних в 

бездротових мережах було розроблено ряд методів, 

таких як шифрування і автентифікація. 

На сьогодні можна зробити висновок про те, що 

частотно-часовий та енергетичний ресурс для 

радіоелектронних засобів (РЕЗ) практично вичерпаний і 

виникає необхідність освоєння нових фізичних 

просторово-поляризаційних ресурсів, які до цього 

активно не використовувалися. Тому актуальною 

науковою задачею даної роботи є забезпечення 

завадостійкості WІMAX з використанням просторово-

часової обробки сигналів (ПЧОС) і просторово-часового 

кодування при впливі динамічних множинних 

електромагнітних взаємодій і розробка методик і методів 

забезпечення електромагнітної сумісності (ЕМС) в 

угрупованнях РЕЗ WІMAX. 

Розвиток систем безпроводового зв’язку пов’язаний 

з постійно зростаючою кількістю користувачів, що 

вимагає використання нових більш ефективних методів 
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передавання та оброблення сигналів. Основна увага в 

останні роки приділяється методам, коли інформація до 

абонента передається через декілька рознесених у 

просторі передавальних антен, причому сигнали різних 

антен піддаються спеціальному кодуванню. 

Найгірші умови розповсюдження сигналів 

характерні для міських каналів, оскільки між 

передавачем та приймачем у більшості випадків 

відсутній прямий промінь. Тому для оцінки 

завадостійкості системи зв’язку в каналах із 

завмираннями необхідно розробити комп’ютерну модель 

для оцінки ймовірності помилки в каналах із 

завмираннями, де враховуються адитивні і 

мультиплікативні завади. 

Класичний підхід до реалізації методу рознесення 

полягає у використанні одного передавача і декількох 

рознесених в просторі приймальних антен з подальшим 

ваговим додаванням або автовибором сигналів з метою 

підвищення якості прийому 
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На даний час стрімкими темпами відбувається розвиток 

сучасних телекомунікаційних мереж. Це особливо 

помітно по активним процесам міжнародної 

стандартизації,виробництва та розгортання 

безпроводових мереж. Серед них все більшого 

поширення набувають,такі технології як персональні 

мережі  IEEE  802.15 (Bluetooth), локальні мережі  IEEE 

802.11 (Wi-Fi), стандарт  універсальних  міських мереж  

IEEE 802.16 ( WIMAX), в яких безпроводовий 

широкосмуговий доступ використовується дуже 

широким  спектром додатків – від традиційної передачі 

мови до сучасних  мультимедійних додатків. 

  Технологія WIMAX  дозволяє здійснювати доступ в  

інтернет на високих швидкостях, з набагато більшим 

покриттям, ніж у мережі Wi-Fi .Це дозволяє  

використовувати технологію як  ‹‹ магістральні  канали 

››, продовження яких виступають традиційні  DSL- ні 

виділені лінії, а також локальні мережі.В результаті 

подібний підхід дозволяє створювати високошвидкісні 

мережі у масштабі цілих міст. 

  Метою дослідження є задача розібратися, який варіант 

WIMAX дозволяє доступ до мережі інтернет більш 

коректним для населених пунктів. 

 До першого варіанту відноситься  802.16d ( фіксований 

WIMAX). Використовується ортогональне частотне 

мультиплексування, підтримується фіксований доступ у 

зонах з наявністю або відсутністю прямої 

видимості.Користувацькі пристрої являють собою 
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стаціонарні модеми для встановлення поза і всередині 

приміщення. 

  До другого варіанту відноситься 802.16е ( мобільний 

WIMAX ).Оптимізована для підтримки мобільних 

користувачів версія підтримує низку специфічних 

функцій,таких  як хендовер та роумінг. 

 Основна відмінність двох технологій полягає у тому,що 

фіксований WIMAX дозволяє обслуговувати тільки ‹‹ 

статичних ›› абонентів,а мобільний орієнтований на 

роботу з користувачами,що пересуваються зі швидкістю 

до 150 км/год.  
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У галузі зв'язку відбуваються радикальні зміни: VoIP 

- система зв'язку, що забезпечує передачу 

“голосу”(мовного сигнала) через Інтернет або будь-яку 

іншу мережу IP. Сигнал через канал зв'язку передається 

цифровим шляхом, і, як правило, перед тим, 

модифікується (стискається) з метою усунення 

надмірності.  

Раніше оператори були стурбовані використанням 

IP-телефонії, вважаючи рівень безпеки таких мереж 

низьким. Сьогодні вже можна сказати, що ІР-телефонія 

стала певним стандартом в телефонному зв’язку. Це 

пояснюється  зручністю, відносною надійністю та 

невисокою вартістю в порівнянні з аналоговим зв'язком. 

Можна впевнено сказати, що ІР-телефонія сприятливо 

впливає на ефективність ведення бізнесу та дозволяє 

здійснювати раніше недоступні операції такі як 

інтеграція з різними бізнес-додатками.  

 

 Загальний принцип роботи серверів телефонії 

такий: з одного боку, сервер підключений до телефонних 

ліній  і може підключитись до будь-якого телефону світу. 

З іншого боку, сервер який підключений до мережі 

Інтернет і може зв'язатися з будь-яким комп’ютером в 

світі. Сервер отримує стандартний телефонний сигнал, 

оцифровує його (якщо він спочатку не цифровий), 

суттєво стискає, розбиває його (на пакети) та надсилає 

через Інтернет за призначенням, використовуючи 

протокол IP. Для пакетів, що надходять з мережі на 

телефонний сервер і переходять на телефонну лінію, 

операція відбувається в зворотному напрямі. Обидва 

компонента операції (введення сигналу в телефонну 
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мережу та її вивід з неї) відбувається майже одночасно, 

що дозволяє ввести повно дуплексну розмову. 

Можна з упевненістю сказати, що IP-телефонія не 

скоро стане повноцінною  альтернативою традиційній 

телефонії, але зможе посісти певне місце, особливо в 

корпоративному сегменті, де вона повністю 

продемонструє свою справжню перевагу - можливість 

підтримувати телефонні розмови як потік даних в одному 

каналі зв'язку. Сесії, що працюють одночасно з тією ж 

інформацією в корпоративних мережах, 

відеоконференції, Інтернет-комерція в режимі «он-лайн» 

– ось де IP-телефонія безсумнівно займе гідне місце 

навіть при низькій якості мови, оскільки основний сенс 

інформації в цих випадках буде відображено на дисплеї 

комп'ютера або відеоекрані. Переваги мультимедійної 

комунікації повністю використані: оперативність і 

ефективність ділового спілкування, економія канальних 

ресурсів часу. У цьому випадку ІР-телефонія виступає 

допоміжним засобом зв’язку, доповнюючи передачу 

даних,відео, веб-сторінки. Переваги мультимедійної 

комунікації повністю використані: оперативність і 

ефективність ділового спілкування, економія канальних 

ресурсів часу. 

 При побудові корпоративної телефонної мережі на 

основі IP-телефонії одним з важливих питань є вибір 

протоколу з'єднання. Як було сказано вище, існує три 

типи таких протоколів і, отже, три підходи до побудови 

мереж IP-телефонії: H.323, який є базовим стандартом 

для мережевих мультимедійних додатків, SIP, 

протоколів, що використовують методи декомпозиції 

шлюзу, наприклад. MGCP (RFC 2705). Найпоширеніші 

протоколи, на яких побудовані КТC, - це H.323 та SIP, 

тому вибір буде зроблений серед цих протоколів. H.323 

довгий час утримував лідируючі позиції в сфері 

відеоконференцзв'язку. Але останнім часом за 

статистикою все більшої популярності на ринку набирає 

протокол SIP, який вже підтриманий багатьма великими 

виробниками, включаючи рішення Polycom і Cisco. H.323 
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рекомендований Міжнародним союзом електрозв'язку 

(ITU-T), який визначає набір стандартів для передачі 

мультимедіа-даних по мережах з пакетною передачею. 

Набори рекомендації визначають порядок 

функціонування абонентських терміналів в мережах з 

ресурсом. Стандарт H.323 не вимагає обов'язкового 

використання протоколу IP, однак, більшість реалізацій 

засноване на цьому протоколі. 

SIP (Session Initiation Protocol) - протокол передачі 

даних, який описує спосіб встановлення і завершення 

користувацького інтернет-сеансу, що передбачає обмін 

мультимедійним вмістом (відео- і аудіоконференція, 

миттєві повідомлення, онлайн-ігри). Цей протокол 

розроблений і стандартизований Internet Engineering Task 

Force (IETF), силами IETF MMUSIC Working Group в 

RFC 3261. Поряд з H.323, SIP відноситься до VoIP. 

Останнім часом H.323 в IP-телефонії все частіше 

замінюється протоколом SIP.  

Чи можна за допомогою SIP повністю замінити 

H.323? 

Так, і навіть більш ніж! На кожне розширення H.323 

є розширення SIP. Session Initiation Protocol більш 

гнучкий в цьому плані (наприклад, при додаванні нового 

поля, якщо хтось його не розуміє, воно просто 

ігнорується). Серйозні апаратні рішення підтримують і 

те, і інше. За великим рахунком H.323 і SIP 

функціонально рівнозначні для розробки ВКС рішень. 

Але перехід до SIP не є панацеєю від проблем 

несумісності між рішеннями декількох виробників (при 

функціональних доробках). Ця проблема притаманна 

будь-якого протоколу на ринку ВКС, включаючи і H.323. 

Виробники не особливо зацікавлені в сумісності 

пропріентарних розширень. Вони не можуть дозволити 

собі бути повністю несумісними, але намагаються 

обмежити сумісність по максимуму - хорошим 

прикладом є Microsoft Lync - SIP з'єднання обмежені до 

CIF при набагато більших теоретичних можливостях. 

Також одним з найважливіших моментів є забезпечення 
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безпеки переданих даних. Питанням безпеки 

використання протоколу SIP присвячений один з розділів 

RFC 3261. Шифрування сигнального трафіку можливо на 

транспортному рівні через TLS. Крім того, розроблений 

стандарт SIPS, який накладає додаткові угоди щодо 

безпечної передачі даних за допомогою SIP. Для 

шифрування мультимедійного контенту застосовується 

протокол SRTP. 

Підведемо підсумки 

За рахунок більш простої реалізації, в порівнянні з 

H.323, SIP-зв'язок стала популярною VoIP-послугою, що 

надається багатьма постачальниками послуг Інтернет-

телефонії, яка підключає УАТС до телефонної мережі 

загального користування через Інтернет. На даному етапі 

я вважаємо використання протоколу SIP більш 

перспективним. Однак і H.323 користується чималим 

попитом. Прості, що розуміються людиною і добре 

розгортаються протоколи мають великі переваги. 
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Найбільш істотними перевагами безпроводових 

мереж у порівнянні з кабельними є: швидке розгортання 

й масштабування, мобільність для користувачів, простота 

підключення нових пристроїв. Однак безпроводові 

мережі не позбавлені ряду недоліків: слабкий захист при 

передачі сигналу, менша швидкість, висока уразливість 

від різних джерел радіоперешкод і зловмисників. Все це 

повною мірою стосується мереж, побудованих з 

використанням стандарту ІЕЕЕ 802.11 або Wi-Fi (англ. 

абревіатура від Wireless Fidelity – безпроводова висока 

точність) [1]. 

При розгортанні Wi-Fi доводиться вирішувати два 

основних завдання: як забезпечити прийнятну швидкість 

й як гарантувати надійний захист даних. Саме рішення 

першого завдання стає актуальним коли мова йде про 

мережі, у яких попередньо не передбачається обмін 

конфіденційною інформацією.  

При побудові традиційних кабельних мереж чітко 

визначена ємність: мережа розрахована на число 

користувачів, рівне кількості портів у комутаторі. В Wi-

Fi-мережі число підключень може варіюватися досить 

широко. При цьому частотний діапазон, у якому 

передаються дані, є єдиним для всіх. Працюючи в ньому, 

клієнти очікують своєї черги на передачу даних, і, чим 

більше їхнє число, – тим менше швидкість передачі 

інформації. Таким чином, основні проблеми мережі 

зв'язані зі зниженням швидкості передачі інформації й 

перебоями сервісу взагалі, особливо якщо до мережі 

підключається відразу велика кількість клієнтських 
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пристроїв. Крім того, у радіо ефірі може працювати різне 

обладнання, що створює перешкоди для сервісу. 

Хоча принцип побудови мережі на базі технології 

Wi-Fi однаковий для будь-якого обладнання, у цілому 

такі мережі можна поділити на два типи: звичайні 

споживчі й професійні корпоративні. Різниця між ними в 

особливостях архітектури, аутентифікації, роумінгу, у 

рівні безпеки, надійності й, звичайно ж вартості точок 

доступу. Крім високої продуктивності й захищеності, 

корпоративне Wi-Fi обладнання пропонує додаткові 

можливості для системного адміністратора. Це 

централізоване керування, що дозволяє контролювати 

мережу, відслідковувати спроби злому, вторгнення в 

мережу. Крім того, професійна мережа реагує на 

виникнення перешкод й у випадку їхнього істотного 

впливу перебудовується на інші радіоканали й продовжує 

функціонувати [2]. 

У корпоративних безпроводових мережах 

застосовується інший підхід до інформаційної безпеки, 

ніж у звичайних споживчих. Якщо у звичайній Wi-Fi 

мережі використовується загальний ключ, який через 

певний час знають всі сусіди, а, часом, і зловмисники, то 

в корпоративній мережі для кожного користувача 

застосовується персональна аутентифікація, яку він може 

пройти за допомогою власного ключа. 

Крім того, у корпоративних мережах обов'язкове 

використання двосторонньої аутентифікаціі (клієнтської 

й серверної сторони) і надійного рівня шифрування з 

метою захисту даних від перехоплення й підміни. Також, 

з метою безпеки, клієнтським пристроям заборонено 

підключатися до сторонніх Wi-Fi мереж, навіть якщо 

сигнал корпоративної точки доступу занадто слабкий, а 

публічна мережа має аналогічну назву й більш потужний 

рівень сигналу. Для цього використовуються додатки, які 

вимагають від власника термінала підтвердження щодо 

переходу в іншу мережу. 

Звичайне споживче Wi-Fi обладнання дозволяє 

побудувати мережу, яка складається всього з декількох 
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точок доступу. У професійних мережах їх може 

працювати декілька сотень. При переході користувача із 

зони дії однієї точки до іншої забезпечується плавний, 

«безшовний» роумінг. 

Процес побудови корпоративної Wi-Fi мережі 

припускає наступні етапи: 

- формування вимог і розробка технічного 

завдання; 

- радіо розвідка існуючої або радіо планування 

нової безпроводової мережі; 

- модернізація або впровадження нового рішення; 

- фінальне тестування та введення в експлуатацію. 

На першому етапі необхідно сформувати технічне 

завдання. Тут потрібно визначити функціональне 

призначення мережі, проаналізувати поточну ситуацію й 

потенціал її росту, розрахувати можливі пікові 

навантаження, а також, урахувати особливості 

середовища, у якому буде розгорнута мережа. Це етап, від 

результатів якого залежить успішність впровадження 

рішення. 

На другому етапі виконується комплекс дій по 

визначенню типів, характеристик і місця розташування 

точок доступу для забезпечення необхідного 

безпроводового покриття й рівня сигналу. Для цього 

виконується моделювання радіо оточення за допомогою 

спеціалізованих програм і подальша перевірка 

розрахунків за допомогою реальних вимірів на об'єкті. 

При виконанні вимірів важливо, щоб об'єкт був на 

фінальній стадії будівельної готовності й отримані 

результати максимально відображали результуюче 

безпроводове покриття після впровадження мережі. 

Радіо планування cкладається з наступних стадій: 

- вивчення планів приміщень із вказівкою місць, де 

необхідно провести виміри, і можливих місць 

розміщення точок доступу; 

- розташування в передбачуваних місцях точок 

доступу й сканування радіо ефіру з метою визначення 

характеристик безпроводової мережі; 
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- підготовка звіту за результатами проведених 

робіт, що містить у собі карту покриття, рівень 

інтерференції, шуму й наявність сторонніх перешкод. 

Наступний етап – розгортання мережі з монтажем і 

настроюванням устаткування, після чого рекомендується 

виконання повторної радіо розвідки для підтвердження 

бажаного результату. Це також потрібно у випадку 

модернізації існуючої безпроводової мережі для 

визначення властивостей мережі, таких як рівень 

сигналу, інтерференція, співвідношення сигнал/шум, 

наявність сторонніх безпроводових мереж. Ці дані 

використовуються як базис для подальших розрахунків. 

Wi-Fi мережу досить легко масштабувати за 

рахунок додавання нових точок доступу або заміни 

існуючих на більш продуктивні, але це можливо лише у 

випадку правильного проектування мережі з 

урахуванням можливого розширення. 

При побудові безпроводової мережі важливо 

правильно розуміти завдання, які будуть покладені на 

мережу й виконати відповідне проектування. 

Розповсюджена помилка – невірна оцінка максимального 

ймовірного числа користувачів. У результаті в момент 

пікових навантажень мережа може виявитися повністю 

непрацездатною. 

Крім того, при побудові корпоративної Wi-Fi 

мережі потрібно використовувати не такий підхід до 

безпеки, як у випадку з мережами публічними. У другому 

випадку не обов'язково шифрувати трафік користувачів, 

адже за рахунок економії на шифруванні можна 

забезпечити більшу пропускну здатність. У випадку 

внутрішньої корпоративної мережі шифрування є 

обов'язковим. 

Обов’язковим також є моніторинг мережі, що 

дозволяє визначити, наскільки «чистим» у цей момент є 

ефір. Адже може бути так, що в даний момент Wi-Fi 

працює нормально, а через хвилину в сусідньому 

приміщенні включили власну точку доступу (або 

джерело радіоперешкод) і мережа відразу почне 
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працювати гірше. Також необхідне виконання якісного 

радіо планування для визначення властивостей покриття, 

оскільки існують зони, де сигнал дуже сильно падає, хоча 

теоретичні розрахунки говорять про зворотне [2].  

У деяких випадках проблему ємності мережі 

допомагає вирішити перехід у діапазон 5 ГГц, що менш 

завантажений. Цей діапазон відрізняється від 

стандартного 2,4 ГГц скороченим радіусом передачі 

радіосигналу, у той же час тут можна використати більше 

радіоканалів. 

Таким чином, при побудови мережі Wi-Fi 

необхідно здійснити аналіз її основного призначення, а 

вже після цього переходити до етапів планування, 

прогнозування можливої максимальної кількості 

підключень, аналізу радіо ефіру приміщення і якісної 

інсталяції обладнання. 

 

Література 

1. Педжман P., Джонатан Л. Основы построения 

беспроводных локальных сетей стандарта 802.11.: Пер. с 

англ. – М.: Издательский дом "Вильямc", 2004. – 304 с. 

2. Ротач А. Wi-Fi-сеть, которая работает [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.pcweek.ua/themes/detail.php?ID=147992. 

  



227 
 

АНАЛIЗ ТЕХНIЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗАСОБIВ 

ДIАГНОСТИКИ БЕЗПРОВОДОВИХ МЕРЕЖ 

 

Пугач Дмитро Петрович 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут телекомунікацій 

м.Київ 

 

 

Розглянуто програмне забезпечення для діагностики 

безпроводових мереж, їх переваги та недолiки, а також 

порiвняння їх для OC Windows та ОС Android. 

Порiвнюючи утилiти для дiагностики, можна зробити 

висновки, що вони, для кожної iз ОС, є гарним вибором 

для налаштування мережі. 

 

Засоби і системи бездротового зв'язку 

використовуються, як правило, в мережах, що включають 

також і провідні (кабельні) системи, і дають можливість 

зручно, швидко і економічно вирішити проблеми, що 

виникають в процесі вирішення і модернізації кабельних 

мереж. Бездротові засоби зв'язку слід вважати неповною 

альтернативою кабельних мережах, а лише 

альтернативною технологією для реалізації окремих 

сегментів (або цілих рівнів) локальної комп'ютерної 

мережі, що проектується, розширюється або 
модернізується. Бездротові комп'ютерні мережі - це 
технологія, що дозволяє створювати обчислювальні 
мережі, які повністю відповідають стандартам для 
звичайних провідних мереж (наприклад, Ethernet), без 
використання кабельної проводки. В якості носія 
інформації в таких мережах виступають радіохвилі 
НВЧ-діапазону. 

Взагалі кажучи, відповідно до стандарту 
IEEE802.11, продукти для бездротових мереж 
пропонують чотири рівні засобів безпеки: фізичний, 
ідентифікатор набору служб (SSID - Service Set Identifier), 
ідентифікатор управління доступом до середовища 
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(MAC ID - Media Access Control ID) і шифрування. Для 
вторгнення в мережу необхідно до неї підключитися. У 
разі провідної мережі потрібно електричне з'єднання, 
бездротової - досить опинитися в зоні радiовидимости 
мережі з обладнанням того ж типу, на якому 
побудована мережа. 

Для роботи з великими бездротовими мережами 
представлено на ринку достатня кількість хороших 
багатофункціональних програмних рішень, що 
дозволяють здійснювати всебічне тестування WiFi-
мереж. Однак, найчастіше, для швидкого погляду на 
радіоефір під час проектування, розгортання або 
усунення неполадок вам зручніше буде скористатися 
більш простим безкоштовним інструментарієм. 
Найбільш цікавими програмами для діагностики WiFi-
мереж є:  

 

- inSSIDer; 

- Lizard Wifi Scanner; 

- Acrylic WiFi Home; 

- Ekahau HeatMapper; 

- WiFiAnalizer; 

- NetSpot. 

 

Велика частина з них працюють на базі операційних 

систем Windows, інші - під macOS або Android, - які 

нададуть вам базову інформацію про існуючі WiFi-

сигналах в зоні дії: ідентифікатори SSID, рівні сигналів , 

використовуваних каналах, MAC-адреси і типах захисту 

тієї чи іншої мережі. Деякі з них можуть виявляти 

приховані SSID, визначати рівні шуму або надавати 

статистику про успішно і невдало відправлених і 

отриманих пакетах вашого бездротового з'єднання. Одне 

з рішень включає в себе інструментарій для злому паролів 

WiFi, який буде вкрай корисним для пошуку 

вразливостей і оцінки безпеки при тестуванні 

захищеності від злому вашої бездротової мережі. 
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Кожна з розглянутих нами програм для діагностики 

WiFi мереж має свої переваги і недоліки. Велика частина 

з описаних нижче інструментів є безкоштовними 

версіями комерційних рішень, які розповсюджуються 

тим же постачальником, але з урізаними 

функціональними можливостями. При цьому всі ці 

рішення, судячи з відгуків користувачів, гідні того, щоб 

їх завантажити і оцінити в дії. Вибір оптимальної 

програми для кожного конкретного випадку буде свій. 
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Розглянуто необхідність виникнення технологій 5G 

NR у мобільних мережах п’ятого покоління. Досліджено 

технічні вимоги, які були сформовані під час реалізації та 

впровадженні раді-інтерфейсу у мобільні мережі 

п’ятого покоління. Визначено основні послуги, технічні 

характеристики та сфери застосування при 

розгортанні розглянутої технології у мобільних мережах 

п’ятого покоління. Проведено аналіз необхідності 

розгортання дослідженої технології. 

  

Для впровадження інновації, збільшення гнучкості 

мереж зв'язку, збільшення їх складності та через 

зростання вартості експлуатації існуючих мобільних 

мереж збільшився інтерес та попит до нових підходів та 

технологій. Через це останніми роками набуває значного 

розвитку ринок мобільних мереж п’ятого покоління 5G 

New Radio (5G NR), які здатні подолати кризу, що 

насувається.  

Технологія 5G NR була стандартизована 

консорціумом 3GPP та визначає радіо-інтерфейс для 

мереж п’ятого покоління зв’язку. Таким чином, «нове 

радіо» формує наступні технічні вимоги до мереж п’ятого 

покоління: 

 Частотні діапазони. Використання двох частотних 

діапазонів FR1 (до 6 ГГц) та FR2 (25-100 ГГц) 

 OFDM. Використання мультиплексування з 

ортогональним частотним розділенням каналів 

 MIMO. Ця технологія передбачає використання 

декількох антен на приймач, що призведе, за рахунок 
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рознесеного прийому, до збільшення якості сигналу та 

швидкості передачі даних 

 Beamforming. Beamforming дає можливість направляти 

промінь радіохвиль від базової станції на певні пристрої, 

як рухомі, так і нерухомі, без впливу на інші промені, 

спрямовані на ті ж пристрої. (рис. 1.)  

 

 

 

 

 

 

Впровадження технології в мережах 5G відкриває 

використання нових послуг. Ці послуги були 

класифіковані на три групи. 

Перша група: вдосконалений рухомий 

широкосмуговий зв'язок (еMBB). Ця група послуг 

охоплює сценарії використання, орієнтовані на людину і 

забезпечують доступ до мультимедійного контенту, 

послуг та даних. До таких послуг належать: Ultra HD і 

відео, 3D відео, в тому числі в реальному часі, онлайн 

ігри, віртуальна реальність, розширені сервіси соціальних 

мереж, хмарні сервіси, голос, в тому числі потоковий, 

музика в реальному часі, мовлення MBMS. 

Друга група: великомасштабні системи 

міжмашинного зв'язку (mMTC). Даний сценарій 

використання характеризується великою кількістю 

підключених пристроїв, що передають відносно 

невеликий обсяг даних, не настільки чутливих до 

затримки. Для якісної підтримки цих послуг необхідно 

забезпечити низьку вартість абонентських пристроїв при 

підтримці великої зони охоплення і тривалого часу 

роботи пристрою від батареї. Для реалізації даного 

сценарію важливі низька вартість пристрою і його 

енергоефективність. 

Третя група: наднадійна передача даних з малою 

затримкою (URLLC). У даному сценарії використання 

висуваються жорсткі вимоги до таких показників 

Рисунок 1 Порівняння звичайної 

антени з антеною з формуванням 

променів 
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функціонування мережі, як пропускна здатність, 

затримка і готовність. До таких послуг належать 

бездротове управління промисловими і виробничими 

процесами (роботизація), дистанційна медицина, 

зокрема, хірургія, автоматизація розподілу енергії в 

"розумних" електромережах, громадська безпека, 

«розумні» будинки і міста, застосування інтелектуальних 

транспортних засобів та впровадження інтелектуальної 

дорожньої інфраструктури на базі V2X і т.д. У деяких 

сценаріях URLLC високе значення має низька затримка 

для того, щоб забезпечити роботу критично важливих 

служб безпеки, а також високий рівень мобільності в 

сфері послуг безпеки перевезень. 

Таким чином розгортання технології «нового 

радіо» у мережах п’ятого покоління відкриває нові 

можливості як і для операторів телекомунікацій, так і для 

абонентів, даючи можливість користуватися новими 

послугами з кращими показниками якості. 
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ВИКОРИСТАННЯМ КОАКСІАЛЬНОГО КАБЕЛЮ 

Скляренко Руслан Валерійович 

Леонов Юрій Валентинович 

Фадюшин Костянтин Анатолійоич 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут телекомунікацій 

м.Київ 

 

 Не так давно найпоширенішим типом вважався 

коаксіальний кабель. Це пояснювалося двома причинами. 

По-перше, він був відносно недорогим, гнучким і 

зручним в застосуванні, а по-друге, надійним і простим в 

установці. Найпростіший коаксіальний кабель 

складається з мідної жили (core), ізоляції що її оточує, 

екрану у вигляді металевого обплетення і зовнішньої 

оболонки. Якщо кабель, окрім металевого обплетення, 

має і шар фольги, він називається кабелем з подвійною 

екранізацією. За наявності сильних перешкод можна 

скористатися кабелем з чотирьох разовою екранізацією. 

Він складається з подвійного шару фольги і подвійного 

шару металевого обплетення. 

 Метою роботи є розробити мережу доступу 

Дарницького району міста Київ. 

 На основі цілого ряду розрахунків створена схема 

побудови мережі доступу Дарницького району з 

використанням технології Euro DOCSIS 3.0. 

Маршрутизатори та комутатори організовують 

телекомунікаційну мережу району, а перетворювачі 

стандартів - мережу  доступу. На верхньому рівні 

середовище розповсюдження сигналу служить оптичне 

волокно, на другому рівні мідний кабель типу вити пара. 

Середовище передачі даних мережі доступу обрано 

коаксіальний кабель. 

 З цього можна зробити висновок, що при 

проектуванні кабельної мережі застосовано технологію 

10 GEthernet на верхніх рівнях та GEthernet на нижніх. З 
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огляду на це кращим було б також створення мережі 

доступу на основі технології Ethernet, однак коаксіальний 

кабель прокладено у всіх багатоповерхових будинках 

тому застосування гібридної моделі мережі  

Ethernet/DOCSIS 3.0 значно зекономить кошти та час на 

підключення абонента і технічна частина цієї процедури 

може проходити без його участі. 

 

Список використаних джерел 
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Погонін В.А., Мережі та системи телекомунікацій / 
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РОЗРОБКА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ 

ДОСТУПУ П'ЯТОГО ПОКОЛІННЯ 

 

Малашенко Ігор Васильович 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут телекомунікацій 

м.Київ 

 

В роботі розглянуто особливості розробки 

телекомунікаційної мережі доступу п’ятого покоління. 

Визначено технології стандарту 5G та основні умови 

розвитку телекомунікаційної мережі п’ятого покоління. 

На сьогоднішній день значного розповсюдження набули 

мережі мобільного зв’язку. З кожним роком зростає 

чисельність користувачів Інтернету, а також зростає 

конкуренція між різноманітними технологіями мереж 

мобільного зв’язку. Необхідно порівнювати технології та 

надавати перевагу або вже зарекомендованій часом 

технології, або розвивати інноваційні підходи та методи 

побудови мереж мобільного зв’язку. Тому актуальним 

питанням залишається вибір оптимальної технології 

мереж мобільного зв’язку. 

Технології стандарту 5G включають у себе вдосконалені 

можливості LTE і HSPA, а також інших технологій 

радіодоступу, які орієнтовані на вирішення конкретних 

завдань.  

Поширення та розвиток пристроїв привели до 

експоненціального зростання трафіку в мережах по 

всьому світу, в наслідок чого постало питання розробки 

та введення в експлуатацію мереж доступу п'ятого 

покоління. 

В умовах розвитку, телекомунікаційної мережі доступу 

п'ятого покоління було досягнуто в більшу швидкість 

передачі даних в порівнянні з попередніми поколіннями, 

та надано можливість для прямої взаємодії між різними 

пристроями, зменшено затримку та споживання 

електричної енергії. 
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Малі затримки разом із великою швидкістю передачі 

даних дозволять мобільним телефонам обробляти та 

зберігати інформацію на потужних серверах або хмарних 

сервісах та розвитку технології «Інтернет речей». 

Для високошвидкісної передачі даних використовується 

діапазон міліметрових радіохвиль (30-300 ГГц), що в 

теорії дає змогу передавати дані зі швидкістю до 10 Гбіт/с 

та часом відповіді менше 1мс, що задовольняє всі сучасні 

потреби із завантаженням контенту. 

У мережах п'ятого покоління застосовуються розумні 

антени, здатні міняти діаграму спрямованості в 

залежності від потреб абонентів у конкретних умовах, 

якщо в соті в даний момент часу обслуговується один 

абонент, дані для нього будуть йти по 

вузькоспрямованому каналу, що підвищить відношення 

сигнал\шум і дозволить підвищити швидкість передачі 

даних. 

В майбутньому до мережі буде підключатися все, що 

завгодно: від різноманітних датчиків до автомобілів, 

також здійснено перехід до нової моделі мережі, де 

головним є абонент, а не базова станція. 

З огляду на світові тенденції та прогнози, Україні слід 

орієнтуватися на розвинення 3,5G технології та вже на 

проектування 5G мереж. Раціональніше проектувати саме 

5G мережі, бо, по-перше, 4G мережі потребують значних 

фінансових вкладень, по-друге, на поширення даних 

мереж знадобиться тривалий час, по-третє, коли ми все ж 

таки спроектуємо та поширимо 4G мережі в Україні, 

виявиться, що у світі популярності набуватиме 5G 

технологія. Тому слід вже зараз орієнтуватися на більш 

сучасну технологію. 

Література: 

1. Звіт «Глобальні тенденції мобільного зв'язку 2017 року» 

GSMA Intelligence за вересень 2017 року [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.gsmaintelligence.com/research/?file=3df1b7d57

b1e63a0cbc3d58 5feb82dc2&download. 
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WI-FI – це технологія бездротової локальної мережі, на 

основі стандартів IEEE 802.11. Під абревіатурою WI-FI ( 

Wireless Fidelity ), яка дослівно перекладається як 

‘’Бездротова точність’’. В даний час розвивається ціле 

сімейство стандартів передачі цифрових потоків даних по 

радіоканалах. 

На різних відстанях відношення сигнал/шум має різне 

значення.  В залежності від відношення сигнал/шум для 

забезпечення якості зв’язку, встановлюється відповідний 

тип модуляції. Значення сигнал/шум при якому 

відповідає необхідній якості зв’язку, для кожного із видів 

модуляції. У кожного із типів різне значення пропускної 

здатності каналу. 

Зараз існує ряд стандартів із сімейства IEEE 802.11: 

IEEE 802.11 – Стартовий стандарт бездротової локальної 

мережі, працює в діапазоні 2.4 ГГЦ для бездротової 

передачі даних. Який має здатність підтримувати обмін 

даними зі швидкість до 2 Мбіт/с. 

IEEE 802.11a -  стандарт передбачає швидкість передачі 

до 54 Мбіт/с, які були затверджено у 1999 році, три 

обов’язкові швидкості – 6, 12 і 24 Мб/с, і визначені з 

необов’язкових швидкостей – 9, 18, 36, 48 і 54 Мбіт/с. 

Реальна швидкість спостерігається в межах 22-26 Мб/с. В 

незалежності від базового стандарту, орієнтованість 

спрямована в область частот у 2.4 Ггц, а відповідно 

сертифікаціями передбачена робота у діапазоні 5 Ггц. 

Метод модуляції сигналу вибрано частотне проектування 

мультиплексування (OFDM). Найбільша відмінність між 

цими радіо-технологіями DSSS і FHSS полягає, що 

OFDM має припущення до паралельної передачі сигналу 
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у декількох частотних діапазонів, тоді як технологія 

спектру розширення передає сигнали послідовно. В 

результаті чого підвищується якість сигналу і її 

пропускна спроможність.  Недоліками стандарту 802.11a, 

є вища споживча потужність радіопередавачів на частоті 

5 Ггц, так і незначний радіус дії (на відміну від частоти 

2.4 Ггц, який має можливість працювати на відстані до 

300 метрів, для частоти у 5 Ггц до 100 метрів). Для 

збільшення здатності пропускної спроможності 

використовують частоту 5.5 Ггц. Для передачі у 

стандарту 802.11a використовують метод множини, це 

коли діапазон частот розбивається на підканали, по яких 

сигнальний потік передається паралельно який розбитий 

паралельно. При використанні квадратурної фазової 

модуляції має можливість досягти пропускної 

спроможності каналу у 54 Мбіт/с. 

IEEE 802.11b – це є стандарт бездротової локальної 

мережі, заснований на передачі даних у діапазоні частот 

2.4 Ггц. При цьому діапазоні є три непересічні канали (на 

одній території), які не впливають один да одного, при 

якому можуть працювати три різні бездротові мережі. В 

якому передбачено два типи модуляції – DSSS і FHSS. 

Має максимальну швидкість роботи 11 Мбіт/с, також при 

цьому доступні швидкості у 5.5 , 2 та 1 Мбіт/с. В стандарті 

802.11b передбачено автоматичне зниження швидкості 

при погіршені якості сигналу. 

IEEE 802.11g – система передачі також заснована в 

діапазоні частоти 2.4 Ггц. Є одним із усіх найбільш 

поширених стандартів з бездротової передачі даних. Має 

максимальну швидкість передачі даних у бездротових 

мережах 802.11g, яка складає 54 Мбіт/с. Діапазон 

розділений на три канали які не пересікаються на одній 

території (вони не впливають один да одного). Для 

збільшення швидкості, використовується метод 

ортогональної частотної модуляції  (OFDM - Ortogonal 

Frequency Division Multiplexing), також метод двійкового 

пакетного згорткового кодування PBCC (Packet Binary 

Convolutional Coding). Треба відзначити у числі переваг 
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стандарту 802.11g, низьку споживчу потужність, більшу 

дальність дії та високу пропускну здатність сигналу. 

Зовнішні Wi - Fi антени служать для посилення сигналу, 

що дозволяє збільшити зону покриття Wi - Fi мереж. 

В основному поширені пасивні антени – кругові (все 

направлені) і спрямовані. Основна відмінність - характер 

поширення хвиль антеною. 

Кругова антена випромінює сигнал по колу 360* 

(горизонталь) і зона покриття має вигляд тороїда. 
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Розглянуто всі складові інтелектуальної системи 

вуличного освітлення «Smart City» та можливість 

втілення такої системи в реальне життя. Зважено всі 

«плюси» та «мінуси» , підведено підсумки на фоні 

загальної інформації.  

 

Вуличне освітлення являє собою штучний спосіб 

оптичного збільшення видимості на вулиці в темний час 

доби, здійснюваний лампами, закріпленими на щоглах 

освітлення, шляхопроводах та інших опорах, які можуть 

включатися в темний час доби автоматично, або вручну з 

диспетчерського пункту. 

Головний недолік традиційної системи вуличного 

освітлення полягає в її нездатності забезпечити економію 

електроенергії, що витрачається на освітлення, і 

неможливість мінімізації витрат на технічне 

обслуговування. Крім того, ця система не в змозі 

забезпечити практично безперебійне (тобто здійснюване 

з мінімальним часом від моменту виходу освітлення з 

ладу до відновлення його працездатності ) освітлення 

вулиць, автотрас та інших об’єктів.   

Інтелектуальна система вуличного освітлення являє 

собою систему, що включає в себе комплекс вуличних 

ламп, між якими здійснюється обмін даними для 

доставки інформації про висвітлення до локального 

концентратора, який і передає ці дані до спеціального 

сервера. 

Наступний рівень управління інтелектуальним 

освітленням – це двосторонній зв’язок, що дозволяє 

управляти вуличним освітленням шляхом дистанційній 

регулювання яскравості вуличних ламп відповідно з 
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погодними умовами (наприклад, при тумані, дощі, 

яскравому нічному світлі місяця), або залежно від рівня 

освітленості окремих ділянок вулиці при наявності або 

відсутності на них людей і транспорту. Тим самим при 

застосуванні такого освітлення досягається істотне (у два 

і більше рази ) зниження витрат електроенергії на 

освітлення. Крім того, така система вуличного освітлення 

допомагає знизити витрати на обслуговування, зробити 

його більш ефективним і рентабельним за рахунок 

здійснення безперервного контролю стану ламп. Справа 

в тому, що при застосуванні такої системи освітлення 

вихід з ладу однієї або групи ламп виявляється 

дистанційно в реальному масштабі часу, що виключає 

необхідність періодично направляти ремонтну бригаду 

для виявлення і заміни поламаних ламп. 

Основним компонентом інтелектуальної системи 

вуличного освітлення, який дозволяє вивести 

ефективність і керування освітленням міст, трас, а також 

громадських місць на принципово новий рівень, є 

інтелектуальний ліхтарний стовп, що складається з 

наступних трьох блоків: 

• баластний модуль або драйвер, який є 

високоефективним вихідним каскадом управління 

лампою ; 

• модуль комунікаційного інтерфейсу, що забезпечує 

цифрове управління, захист переданих даннях і 

надійність мережевого з’єднання; 

• набір інтелектуальних датчиків, що 

використовуються для моніторингу погодних умов, кута 

нахилу ліхтарного столу і рівня забруднення повітря . 

 

Система інтелектуального вуличного освітлення з 

використанням інтелектуальних ліхтарних стовпів 

дозволяє оперативно в масштабі реального часу 

контролювати рівень освітленості освітлюваних об’єктів 

локальним концентратором, що тонко налаштовує 

яскравість, напрям освітлення і колір будь-якого 

ліхтарного стовпа або групи стовпів. При цьому однією з 
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найістотніших і найбільш ефективних функцій 

інтелектуальних систем вуличного освітлення є 

затемнення. Саме затемнення при використанні таких 

високоефективних джерел світла, якими в даний час є 

світлодіодні лампи, істотно продовжує термін служби 

ламп і різко скорочує споживання енергії без ризику 

зниження безпеки для транспорту і пішоходів. 

Слід зазначити, що в системах інтелектуального 

вуличного освітлення технологічно розвинених країн 

світу в даний час стали застосовувати розумні ліхтарні 

стовпи, що працюють автономно за рахунок енергії 

встановлених на кожному з них вітрогенератора і/або 

сонячних батарей . Такі ліхтарі протягом усього дня 

накопичують сонячну енергію у вбудований акумулятор, 

після чого, при настанні сутінків, автоматично 

включаються і безперервно працюють до перших 

променів сонця. 

Переваги освітлення вулиць, проїжджої частини і 

дворів за допомогою розумних ліхтарів, оснащених 

вітрогенератором та / або сонячними панелями, очевидні: 

не треба постійно здійснювати їх технічне 

обслуговування та догляд за ними (за винятком очищення 

плафонів від вуличного бруду і пилу), досягається істотна 

економія електроенергії і підвищуються показники 

безпеки пішоходів і водіїв за рахунок бездоганно 

працюючого вуличного освітлення. 

Отже система «Smart City» має більше переваг, аніж 

недоліків і буде безумовно цікавою для розгяду у 

реальному житті. 
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МЕТОДИ ПІДТРИМКИ ВІДПОВІДНОЇ ЯКОСТІ 

ОБСЛУГОВУВАННЯ МЕРЕЖІ WiMAX 

 

Драгинич Віталій Борисович 

  Державний університет Телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут телекомунікацій 

м.Київ 

 

Розглянуто Методи підтримки відповідної якості 

обслуговування мережі WiMAX. Зазначається,      що 

частотно-часовий та енергетичний ресурс для 

радіоелектронних засобів(РЕЗ) практичновичерпаний і 

виникає необхідність освоєння нових фізичних 

просторово-поляризаційних ресурсів, які до цього 

активно не використовувалися. 

 

WiMAX підходить для вирішення наступних завдань: 

1. З'єднання точок доступу Wi-Fi одна з одною й 

іншими сегментами Інтернету. 

2. Забезпечення бездротового широкосмугового 

доступу як альтернативи виділеним лініям і DSL. 

3. Надання високошвидкісних сервісів передачі даних 

(до 3 Мбіт/с) і телекомунікаційних послуг. 

4. Створення точок доступу, не прив'язаних до 

географічного положення. 

WiMAX дозволяє здійснювати доступ в Інтернет на 

високих швидкостях, з набагато більшим покриттям, ніж 

у мережі Wi-Fi. Це дозволяє використовувати технологію 

як «магістральні канали», продовженням яких 

виступають традиційні DSL-ні виділені лінії, а 

також локальні мережі. В результаті подібний підхід 

дозволяє створювати високошвидкісні мережі у 

масштабах цілих міст. 

Відмічено, що одна з головних проблем 

безпроводового способу з' єднань полягає у тому, що 

інформаційний канал не може бути фізично обмежений 

від впливу шумів та завад різного характеру, у тому числі 

несанкціонованого доступу (НСД). Проаналізовано 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0
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методи підтримки завадостійкості та безпеки 

функціонування безпроводових мереж з визначенням їх 

переваг та недоліків. Це необхідно для обґрунтування 

доцільності розробки альтернативного підходу при 

вирішенні даного питання. Зроблено висновок, що лише 

комплексне використання різних захисних заходів може 

забезпечити надійний захист і безпечний режим 

функціонування мережі, тому що кожен прийом або 

метод має свої слабкі і сильні сторони.  

Можна зробити висновок, що одна з головних проблем 

безпроводового доступу полягає у тому, що 

інформаційний канал є незахищеним від завад та може 

наражатися на різні несанкціоновані дії з боку 

зловмисників. Тому для здійснення безпроводових 

сеансів зв’язку потрібні завадостійкі та безпечні способи 

встановлення та підтримки мережних з’єднань. Ця 

особливість радіоканалу обумовлює необхідність 

застосування відповідних завадостійких методів 

прийому-передачі та засобів забезпечення безпеки 

функціонування, які б дозволили ефективно долати 

специфіку безпроводового середовища. 

Дослідження інформаційних джерел показує, що для 

зменшення фізичних втрат і підвищення завадостійкості 

бездротових систем можуть застосовуватися дві групи 

методів: енергетичні та кодові. 

У сучасній літературі також сукупність захисних 

методів і засобів поділяється на:  

1. програмні методи; 

2. апаратні засоби; 

3. захисні перетворення; 

4. організаційні заходи. 

 Сутність апаратного або схемного захисту полягає 

у тому, що в пристроях і технічних засобах обробки 

інформації передбачається наявність спеціальних 

технічних рішень, які забезпечують захист і контроль 

інформації: екрануючі пристрої, які зменшують небажані 

електромагнітні випромінювання; схеми перевірки 

інформації на цілісність (у тому числі, парність), що 
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здійснюють контроль за правильністю передачі 

інформації між різними пристроями комп’ютерних 

систем; засоби захисту інформації з реалізацією 

вбудованих в обладнання (наприклад, у постійну пам’ять) 

криптографічних алгоритмів та протоколів. 

 Програмні методи захисту – це сукупність 

алгоритмів і програм, що забезпечують розмежування 

доступу та виключення несанкціонованого використання 

інформації. 

 Сутність методів захисних перетворень полягає в 

тому, що інформація, збережена в системі та передана по 

каналах зв’язку, представляється в деякому коді, який 

призначений для забезпечення контролю цілісності 

інформації, або у вигляді, що виключає можливість її 

безпосереднього використання. 

На сьогоднішній день широко використовується 

поняття ключових параметрів ефективності складних 

систем, зокрема, комп’ютерних і телекомунікаційних 

мереж. Ключовими параметрами є затримка передачі, 

пропускна здатність, втрати пакетів та рівень безпеки. Ці 

параметри найбільше впливають на результуючу якість 

сервісу. 
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 У статті розглядаються перспективи розвитку 

та середовища використання 

технології віртуалізації. Архітектурні рішення, що 

використовуються при побудові сучасних ІТ 

інфраструктур, проблеми, що виникають під час 

практичної експлуатації, та шляхи їх вирішення. 

 

Зростаючі потреби бізнесу до кількості і, головне 

до якості ресурсів вимагають нового, більш системного 

підходу до побудови ІТ інфраструктури компанії. 

Віртуалізація серверів і робочих станцій висуває нові 

вимоги до систем зберігання даних, особливо важливі: 

швидкість доступу, гнучкість і надійність зберігання 

даних.  

За даними Gartner, в 2012 році майже 58% х86 

систем віртуалізовано. У 2015 році їх частка досягла 77%. 

Темпи віртуалізації не сповільняться. Кількість 

віртуальних машин, запущених в 2011 році, перевищує 

кількість віртуальних машин, запущених з 2001 по 2010 

рр.  

В результаті розвитку технологій, з'являються 

шести-, восьми-, шістнадцяти- ядерні процесори (і це ще 

не межа). Зростає пропускна здатність інтерфейсів 

комп'ютерів, а також ємність і чуйність систем зберігання 

даних, в результаті такого прогресу перед ІТ-службами 

виникають одна за одною проблеми:  

1. Як уніфікувати безліч серверів і робочих станцій;  

2. Як забезпечити сумісність додатків, операційних 

систем і апаратного забезпечення;  

3. Як ізолювати одні сервіси і додатки від інших для 

зниження числа конфліктів;  
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4. Як оптимально завантажити нові потужні 

сервера. Одним з підходів до вирішення цих проблем, 

який сьогодні набув широкого резонансу в ІТ-індустрії, є 

віртуалізація.  

Корпорація Microsoft виділяє в своїй стратегії такі 

рівні перспектив розвитку віртуалізації ІТ, які 

представлено на рис.1.  

Серед безлічі запропонованих рішень по 

віртуалізації, найбільший розвиток в комерційному 

застосуванні знайшли:  

 

- віртуалізація представлень;  

- віртуалізація операційної системи;  

- віртуалізація додатків. 

 

 
Рис. 1. Рівні перспектив розвитку віртуалізації ІТ 

 Як показує досвід, технологія віртуалізації 

представлень є доцільною для додатків, чия архітектура 

має серйозні обмеження на роботу в мережі, і в свою 

чергу може вирішувати наступні завдання: 

 -ізоляція користувача від фізичного комп'ютера 

шляхом надання на екран зображення і забезпечення 

засобами введення / виводу (миша, клавіатура, смарт-

карти, USB-пристрої, принтери);  

- розміщення на одному фізичному комп'ютері 

декількох робочих місць;  
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- підвищення безпеки інформації за рахунок 

обмеження фізичного доступу до серверів і робочих 

станцій;  

-зниження витрат на обслуговування за рахунок 

ряду факторів: зниження енергопотреб, використання 

бездискових терміналів, уніфікація устаткування і 

програмного забезпечення.  

 

Архітектура сучасних серверів x86 передбачає 

виконання тільки однієї ОС на сервері. Подолати таке 

структурне обмеження можна за допомогою віртуалізації 

серверів x86. Ця технологія абстрагує операційну 

систему та програми від рівня фізичного обладнання, що 

робить середовище серверів менш складною і більш 

адаптованою і рентабельною [1]. Завдяки віртуалізації на 

одному фізичному сервері можна завантажувати декілька 

операційних систем у вигляді віртуальних машин, у 

кожної з яких є доступ до обчислювальних ресурсів 

сервера (рис. 2).  

Також не менш популярною є віртуалізація 

робочих станцій Virtual Desktop Infrastructure (VDI).  

Віртуалізація робочих станцій дозволяє 

централізовано зберігати і обслуговувати додатки і дані 

будь-якої кількості ПК. Доступ до віртуальних робочих 

станцій здійснюється з клієнтських пристроїв з будь-якої 

точки земної кулі, де є Інтернет або через звичайну 

мережу [2]. 

 
Рис. 2. Віртуалізація рівня серверів 
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Рис. 3. Віртуалізація робочих станцій 

 Віртуалізація додатків - процес використання 

програми, перетвореної з тої що вимагає установки в 

операційну систему, в ту що цього не вимагає (потрібно 

тільки вигрузити її у свій десктоп). Для віртуалізації 

додатків програмне забезпечення віртуалізатора визначає 

при установці додатку що віртуалізується, які потрібні 

компоненти ОС та емалює їх, таким чином, створюється 

необхідне спеціалізоване середовище для конкретно 

цього віртуалізуємого додатку і, тим самим, 

забезпечується ізольованість роботи цього додатка. 

 
Рис. 4. Віртуалізація додатків 

Таким чином, за останнє десятиліття технології 

віртуалізації зробили значний ривок вперед, завдяки чому 

стали масово використовуватися при вирішенні різних 

завдань. Використання різних технологій віртуалізації 

дасть змогу оперативна розгортати сервера, робочі 

станції і додатки, забезпечить відмовостійкість і знизить 

час відновлення після збоїв. 
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ПРОЕКТУВАННЯ МАГІСТРАЛЬНОЇ ЛІНІЇ 

ЗВ'ЯЗКУ 

Цапренко Іван Миколайович                                                                                    

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут телекомунікацій 

м.Київ 

 

Лінії зв`язку призначені для створення каналів зв`язку, 

використовуваних на різних участках комп’ютерних 

мереж. Вони складаються з передавача, приймача 

сигналів та середу передачі. Ця структура така ж сама як 

і структура каналу зв’язку, але відмінність у тому що в 

одній лінії зв’язку може бути створено від одного до 

декількох тисяч каналів, це залежить від типів 

передавача, приймача та середи передачі. Канали лінії 

зв’язку створюються шляхом частотного, часового або 

кодового  ущільнення лінії. Частотне ущільнення 

використовують при передачі аналогової інформації, 

наприклад, мовної в телефонних мережах зв’язку. Для 

організації каналів методом частотного ущільнення всю 

доступну полосу пропускання лінії розділяють на 

сектора, які виділені для одного каналу. Між секторами 

залишають захисні  роздільні полоси для уникнення 

викривлень.  Для дискретних каналів зв’язку 

використовують метод часового ущільнення. Для цього 

кожному каналу почергово виділяють окремий часовий 

проміжок, в якому здійснюється передача сигналів від 

даного каналу. При кодовому розділенні каналів цифрові 

сигнали від кожного каналу кодуються індивідуальним 

кодом, який дає можливість розділити канали на 

приймальному кінці лінії. Для організації 

двостороннього каналу необхідно використовувати дві 

лінії зв’язку. В лінії, яка містить один канал, ущільнення 

не відбувається бо вона є лінією та каналом зв’язку. 

     В залежності від довжини лінії зв’язку поділяють на 

магістральні (5 км і більше) та місцеві. Однак, такий 

розподіл умовний так як практично є потреба в лініях 

зв’язку (каналах) будь-якої довжини – від десятків 
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метрів до сотен та тисяч  кілометрів. Якщо лінії зв’язку 

необхідної довжини не існує то створюють складові 

лінії, які містять апаратуру переприйому. Розглянемо 

класифікацію ліній зв’язку: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кабельні лінії являють собою доволі складну 

конструкцію. Кабель складається з переплетених 

попарно мідних провідників на яких нанесено декілька 

шарів ізоляції: електричної, електромагнітної, 

механічної, а також, можливо, кліматичної. Крім того 

кабель може бути оснащено роз`ємами які забезпечують 

швидко виконувати підключення до нього 

різноманітного обладнання. В магістральних лініях 

передачі використовують спеціальні багатожильні 

кабелі, які дозволяють забезпечити багатоканальний 

телефонний зв'язок та передачу даних на великі відстані. 

В комп’ютерних мережах використовують три основні 
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види кабелю: кабелі на основі сплетених пар мідних 

дротів, коаксіальні кабелі з мідною жилою та 

оптоволоконні кабелі.  

1) Сплетена папа дротів називається вітою парою.   

Віта пара існує в екрануючому варіанті, коли пара 

мідних дротів обмотується в ізоляційний екран, та в 

неекранованому, коли екрануюча оболонка відсутня. 

Сплетення дротів дозволяє компенсувати наводки від 

зовнішніх перешкод на корисні сигнали,  які 

передаються по кабелю 

2) Коаксіальний кабель має несиметричну конструкцію та 

складається з внутрішньої мідної жили та екрануючою 

мідною обмоткою, відділеною від жили шаром ізоляції. 

Існує декілька типів коаксіального кабелю, які 

відрізняються характеристиками та сферами 

застосування. Нас цікавлять коаксіальні кабелі для 

локальних мереж, а також кабелі, призначені для зв’язку 

прийомних та передавальних пристроїв з антенами 

3) Оптоволоконний кабель складається з тонких (5-

60мікрон) волокон, по яких розповсюджуються світлові 

сигнали. Це найбільш якісний тип кабелю – він 

забезпечує передачу даних на дуже великій швидкості 

(до 10 гБит/с та вище) до того ж краще інших типів 

передавального середовища забезпечують захист даних 

від зовнішніх завад. 

 
Радіолініі наземного та супутникового зв’язку 

створюються за допомогою передавача та приймача 

радіохвиль розміщених на Землі чи на ШСЗ. Існує 

велика кількість різноманітних типів радіоканалів, які 

відрізняються як використовуваним частотним 
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діапазоном так і дальністю дії. Діапазони коротких, 

середніх та довгих хвиль, які називають також 

діапазонами амплітудної модуляції по типу 

використовуваного в них методу модуляції сигналу, 

забезпечують дальній зв'язок, але не пристосовані для 

передачі даних. Більш швидкими є канали, які працюють 

в діапазонах ультракоротких хвиль, для яких найчастіше 

використовується частотна модуляція а також в 

діапазонах надвисоких частот. В діапазонах УКХ та 

НВЧ сигнали не відбиваються іоносферою землі та не 

огинають земну кулю, тому для стабільного зв’язку 

потрібна пряма видимість між передавачем та 

приймачем. Тому такі частоти використовують в 

супутникових або радіорелейних лініях, де ця умова 

виконується  

  

 

Тип лінії 
Довжина 

лінії 
Область застосування 

Кабелі с 

мідними 

дротовими 

жилами 

30-50 км Магістральні лінії 

3-6 км Абоненські лінії 

Вітая пара  до 100 м Локальні мережі 
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Коаксіальні 

кабелі 

Десятки 

метрів 

Підключення антен до 

передавального 

пристрою 

150-500 м Локальні мережі 

Супутникові 

радіолінії 
10-12 тыс. км Магістральні лінії 

Pадіорелейні 

лінії 
До 1000 км Магистральні лінії 

Одномодове 

оптоволокно 
До 100 км Магистральні лінії 

Многомодове 

оптоволокно 
2-2,5 км 

Зв'язок між сегментами 

локальної мережі, 

вертикальна проводка в 

структурованих 

кабельних системах, 

підключення 

комп’ютерів до 

локальної мережі 

Ультразвукові 

лінії 

Десятки 

метрів 

Організація локальної 

мережі в невеликих 

приміщеннях 

Інфрачервоне 

випромінення 

Десятки 

метрів 

Організація локальної 

мережі в невеликих 

приміщеннях 

Лазерні лінії у 

вільному 

просторі 

До декількох 

кілометрів в 

залежності 

від погодних 

умов 

Зв'язок між сегментами 

локальної мережі 
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РОЗРАХУНОК ДАЛЬНОСТІ КАНАЛУ ЗВ’ЯЗКУ З 

ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ WI-FI 

 

Куценко Ілля Михайлович 

Державного університету телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут телекомунікацій 

м.Київ 

 

WI-FI – це технологія бездротової локальної мережі, на 

основі стандартів IEEE 802.11. Під абревіатурою WI-FI ( 

Wireless Fidelity ), яка дослівно перекладається як 

‘’Бездротова точність’’. В даний час розвивається ціле 

сімейство стандартів передачі цифрових потоків даних по 

радіоканалах. 

На різних відстанях відношення сигнал/шум має різне 

значення.  В залежності від відношення сигнал/шум для 

забезпечення якості зв’язку, встановлюється відповідний 

тип модуляції. Значення сигнал/шум при якому 

відповідає необхідній якості зв’язку, для кожного із видів 

модуляції. У кожного із типів різне значення пропускної 

здатності каналу. 

Зараз існує ряд стандартів із сімейства IEEE 802.11: 

IEEE 802.11 – Стартовий стандарт бездротової локальної 

мережі, працює в діапазоні 2.4 ГГЦ для бездротової 

передачі даних. Який має здатність підтримувати обмін 

даними зі швидкість до 2 Мбіт/с. 

IEEE 802.11a -  стандарт передбачає швидкість передачі 

до 54 Мбіт/с, які були затверджено у 1999 році, три 

обов’язкові швидкості – 6, 12 і 24 Мб/с, і визначені з 

необов’язкових швидкостей – 9, 18, 36, 48 і 54 Мбіт/с. 

Реальна швидкість спостерігається в межах 22-26 Мб/с. В 

незалежності від базового стандарту, орієнтованість 

спрямована в область частот у 2.4 Ггц, а відповідно 

сертифікаціями передбачена робота у діапазоні 5 Ггц. 

Метод модуляції сигналу вибрано частотне проектування 

мультиплексування (OFDM). Найбільша відмінність між 

цими радіо-технологіями DSSS і FHSS полягає, що 

OFDM має припущення до паралельної передачі сигналу 
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у декількох частотних діапазонів, тоді як технологія 

спектру розширення передає сигнали послідовно. В 

результаті чого підвищується якість сигналу і її 

пропускна спроможність.  Недоліками стандарту 802.11a, 

є вища споживча потужність радіопередавачів на частоті 

5 Ггц, так і незначний радіус дії (на відміну від частоти 

2.4 Ггц, який має можливість працювати на відстані до 

300 метрів, для частоти у 5 Ггц до 100 метрів). Для 

збільшення здатності пропускної спроможності 

використовують частоту 5.5 Ггц. Для передачі у 

стандарту 802.11a використовують метод множини, це 

коли діапазон частот розбивається на підканали, по яких 

сигнальний потік передається паралельно який розбитий 

паралельно. При використанні квадратурної фазової 

модуляції має можливість досягти пропускної 

спроможності каналу у 54 Мбіт/с. 

IEEE 802.11b – це є стандарт бездротової локальної 

мережі, заснований на передачі даних у діапазоні частот 

2.4 Ггц. При цьому діапазоні є три непересічні канали (на 

одній території), які не впливають один да одного, при 

якому можуть працювати три різні бездротові мережі. В 

якому передбачено два типи модуляції – DSSS і FHSS. 

Має максимальну швидкість роботи 11 Мбіт/с, також при 

цьому доступні швидкості у 5.5 , 2 та 1 Мбіт/с. В стандарті 

802.11b передбачено автоматичне зниження швидкості 

при погіршені якості сигналу. 

IEEE 802.11g – система передачі також заснована в 

діапазоні частоти 2.4 Ггц. Є одним із усіх найбільш 

поширених стандартів з бездротової передачі даних. Має 

максимальну швидкість передачі даних у бездротових 

мережах 802.11g, яка складає 54 Мбіт/с. Діапазон 

розділений на три канали які не пересікаються на одній 

території (вони не впливають один да одного). Для 

збільшення швидкості, використовується метод 

ортогональної частотної модуляції  (OFDM - Ortogonal 

Frequency Division Multiplexing), також метод двійкового 

пакетного згорткового кодування PBCC (Packet Binary 

Convolutional Coding). Треба відзначити у числі переваг 
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стандарту 802.11g, низьку споживчу потужність, більшу 

дальність дії та високу пропускну здатність сигналу. 

Зовнішні Wi - Fi антени служать для посилення сигналу, 

що дозволяє збільшити зону покриття Wi - Fi мереж. 

В основному поширені пасивні антени – кругові (все 

направлені) і спрямовані. Основна відмінність - характер 

поширення хвиль антеною. 

Кругова антена випромінює сигнал по колу 360* 

(горизонталь) і зона покриття має вигляд тороїда. 
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РОЗРАХУНОК МЕРЕЖІ ДОСТУПУ 

ПОБУДОВАНОЇ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 

ETHERNET 

Ковальчук Роман Владиславович 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут телекомунікацій 

м.Київ 

 

Ethernet - це найпоширеніший сьогодні стандарт 

локальних мереж. Загальна кількість мереж, що 

працюють на основі технології Ethernet в даний час, 

оцінюється в кілька мільйонів. 

 

Технологія Ethernet виконала довгий шлях від 

локальних до магістральних мереж, подолавши багато 

хвороб росту і ставши надійним і економічно вигідним 

рішенням. 

Топологія Metro Ethernet організована на трьох 

рівнях: ядро, рівень агрегації і рівень доступу. Ядро Metro 

Ethernet будується на потужних комутаторах і забезпечує 

передачу трафіку на найвищих доступних швидкостях. 

Комутатори використовуються також на рівні аграгаціі 

для підключення рівня доступу до ядра, збору і обробки 

статистики та надання сервісів. У деяких випадках при 

невеликому масштабу мережі ядро може бути об'єднано з 

рівнем агрегації. Найчастіше передача даних між рівнем 

ядра і агрегації виконується за технологіями Gigabit 

Ethernet і 10-Gigabit Ethernet. 

На рівні агрегації і ядрі обов'язковим є вимога 

резервування критичних моментів мережі, в тому числі 

топологічне резервування і резервування компонентів 

комутаторів. Використання технології канального рівня 

дозволяє отримати істотне зменшення часу відновлення 

після збою. Переважна частина мереж Metro Ethernet 

володіє часом відновлення топології що не перевищує 50 

мс. 

Мережевий рівень доступу організовується за 

схемою «кільце» або «зірка». На цьому рівні до мережі 
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підключаються абоненти: офіси, житлові будинки, 

проізводстсвенние приміщення. На цьому рівні 

реалізований весь спектр заходів безпеки, ізоляція і 

ідентифікація абонентів, забезпечення захисту 

інфраструктури оператора.      

        Мережі 

на базі технології Ethernet будуються з використанням 

кручений пари і/або оптичного волокна. Найбільшого 

поширення набули мережі на основі витої пари через 

низьку вартість кабелю і обладнання. З розвитком 

оптичних технологій і здешевленням кабелю зростає 

число оптоволоконних Ethernet-мереж.  Для 

стандартизованих швидкостей обміну даними 100 і 1000 

Мбіт / с використовується кручена пара. 1000 Мбіт / с, 

10 Гбіт / с і вище - оптичний кабель.   

         

 Впровадженню Ethernet в промисловість сприяли 

такі його якості: 

 висока швидкість передачі (до 10 Гбіт / с) і відповідність 

вимогам жорсткого реального часу при високій 

швидкодії (наприклад, при керуванні рухом); 

 простота інтеграції з Internet і Intranet, в тому числі по 

протоколам прикладного рівня SNMP (Simple Network 

Management Protocol), FTP, MIME (Multipurpose Internet 

Mail Extensions), HTTP; 

 простота інтеграції з офісними мережами; 

 наявність великої кількості фахівців з обслуговування 

Ethernet; 

 по-справжньому відкриті рішення; 

 можливість організації многомастерних мереж; 

 необмежені можливості по організації мереж 

найрізноманітніших топологій; 

 широке застосування в офісних мережах, що 

забезпечило економічну ефективність технічної 

підтримки стандарту з боку міжнародних організацій по 

стандартизації;  

 поява недорогих комутаторів, які вирішили проблему 

недетермінованости Ethernet. 
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Просуванням і технічною підтримкою 

промислового Ethernet займається Industrial Ethernet 

Association (IEA, www.industrialethernet.com), яка була 

організована в 1999 році за ініціативою шести компаній 

(Synergetic Micro Systems, Grayhill, HMS Fieldbus 

Systems, Hilscher, Contemporary Controls і Richard 

Hirschmann). 

Література: 

1. Технології сучасних мереж Ethernet. Методи комутації 

та управління потоками даних/О.Смірнова, П.Козик.  – 

Санкт-Петербург : БХВ, 2012. – 272 с.   

2. Комп'ютерні мережі/ Е.Таненбаум , Д.Уезеролл.; пер. с 

англ.. під ред. А.Гребенькова  – Санкт-Петербург 

:Питер, 2016. – 960 с.    

3. Комп’ютерні мережі / Ю.Кулаков, Г.Луцький.  – Київ : 

Юніор, 2005. – 397 с. 
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ЛОКАЛЬНІ МЕРЕЖІ ДЛЯ РОЗУМНОГО МІСТА 

Лампіцький Сергій Миколайович 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут Телекомунікацій 

м.Київ 

    

Постановка задачы. Дослідити важливість локальних 

мереж для встановлення розумних систем в містах та 

промисловост. 

 

Мета дослідження. Визначити на скільки локальні 

мережі використовуються для встановлення та 

використання розумних технологій в містах. 

 

Результат дослідження. Досліджуючи це питання, я 

запитав себе, з чого складається розумне місто: 

управління дорожнім рухом; автоматизоване вуличне 

освітлення; розумні будинки; міська мережа Wi-Fi; 

автоматизоване використання сонячних батарей; 

безготівкові платежі[1]. Що стосується промисловості: 

автоматизування подачі електроенергії на виробництві; 

автоматизування машинної праці. 

   В результаті видно що розумність міста на пряму 

залежить від локальних мереж. Для автоматичного 

управління вуличним освітленням треба приєднати всі 

ліхтарі міста до управляючого комп'ютеру, цим 

займається міська локальна мережа. Також локальна 

мережа може передавати дані про періоди дня (ніч, день, 

ранок, вечір) для автоматичного керування 

електроенергії на виробництві різних видів. 

Висновки та перспективи. У висновку хочу сказати, що 

завдяки локальним мережережам переформотування 

звичайних міст в розумні є можливим. Це демонструє, 

що локальні мережі є важливою складовою розумних 

систем. 

    Список використаних джерел 

1. http://thefuture.news/smart-city/ 

  

http://thefuture.news/smart-city/
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ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНА МЕРЕЖА 

Лампіцький Сергій Миколайович 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут Телекомунікацій 

м.Київ 

    

Децентралізована мережа - це мережа, що має високий 

ступінь захисту від злому, бо немає єдиного джерела 

інформації. [1] 

 

Вся інформація, в мережі, частково знаходиться на 

носіях користувачів мережі. Через це хакерам важко 

здобути інформацію не маючи правильної послідовності 

для цієї мережі. 

 

Така система потребує більше місця ніж централізована 

система. Це є мінусом, але водночас місце зайняте на  

носії користувача настільки несуттєве що користувач 

цього не помічає. 

 

Така мережа суттєво змінили б ціну на інтернет. Якщо 

інтернет буде децентралізовано то ціна впаде до дуже 

низьких цін. Тому що не треба буде обслуговувати і 

купувати сервери. В такій утопії все триматиметься на 

комутаторах і маршрутизаторах. 

 

    Список використаних джерел 

1. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%86

%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB

%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD

%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5

%D0%BC%D0%B0 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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БЕЗДРОТОВА ТОЧКА ДОСТУПУ 

 

Тищенко Олександр Дмитрович  

Державний університет телекомунікацій  

Навчально-науковий інститут телекомунікацій 

м.Київ 

 

Робота присвячена з’ясуванню та застосуванню 

методу побудови системи бездротової мережі зв’язку на 

основі бездротової точки доступу .  

Зараз важко уявити світ без підключення до 

Інтернету. Майже все, що нас оточує  в наш час має 

доступ до бездротової мережі. Мабуть вже й не має 

людини, у якої вдома, чи на роботі немає роутера. Іноді 

одного такого пристрою вже не вистачає чи то тому що 

занадто багато пристроїв підключено до однієї точки 

доступу , або тому що треба покрити велику площу 

покриття. Але чи буде раціонально кожного разу тягнути 

додатковий кабель від початкового роутера ? На це не 

завжди є фінансова можливість, чи не має спроможності 

прокласти кабель. Тут нам на допомогу приходять – 

бездротові точки доступу, які далі розглядатимуться в 

даному дослідженні. 

Бездротовий роутер відноситься до мережевого 

пристрою, який виконує функції роутера за допомогою 

бездротового підключення пристроїв, що підтримують 

WiFi (наприклад смартфони, ноутбуки, планшети та ін.) 

Крім того, вони також мають брандмауер і захист 

паролем для захисту від потенційних загроз за межами 

локальної мережі. 

Бездротова точка доступу – це мережевий 

апаратний пристрій, який додає можливості Wi-Fi до 

існуючої провідної мережі, поєднуючи трафік від 

бездротової станції до дротової локальної мережі. 

Бездротова точка доступу може виступати в якості 

незалежного пристрою або компонента роутера. Сигнал 

від роутера до точки доступу перетвориться з 

проводового в бездротовий. 
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Бездротова точка доступу не може підключитися до 

модему. Зазвичай комутатор або роутер будуть 

використовуватися в якості посередника. Бездротовий 

роутер має функцію широкосмугового комутованого 

доступу і може бути безпосередньо підключений до 

модему для доступу в Інтернет. 

Бездротові роутери є найбільш поширеним 

мережевим обладнанням сьогодні. Але якщо роутер не 

може покрити сигнал Wi-Fi, він буде слабким, чи не буде 

сигналу взагалі. І навпаки, бездротові точки доступу 

можуть бути додані в місцях з поганими мережевими 

умовами, що усуває мертві зони і розширює бездротову 

мережу. 

Як правило, бездротові роутери можуть 

обслуговувати житлові приміщення, робочі середовища  і 

невеликі офіси або організації і можуть легко 

задовольнити потреби фіксованого та середнього 

доступу. Очевидно, що такі роутери можна розширити, 

щоб відобразити зростаючий попит на передбачувані 

майбутні мережі. Що стосується бездротових точок 

доступу, вони в основному використовуються для 

великих і середніх підприємств та організацій, 

включаючи кілька бездротових точок доступу для 

підтримки декількох користувачів. На відміну від 

попередньої ситуації, мережеві адміністратори можуть 

додавати інші точки доступу відповідно до зростання 

попиту для охоплення ширшої фізичної області. 

 

Продуктивніші продукти можуть задовольнити 

більше потреб. Простіше кажучи, кінцевий ефект 

необхідно враховувати. Якщо ви хочете використовувати 

бездротову мережу вдома тільки для задоволення потреб 

членів сім'ї, тоді досить бездротового роутера. Однак, 

якщо ви хочете побудувати більш надійну бездротову 

мережу, яка приносить користь для кількох користувачів, 

бездротова точка доступу є більш придатною. 

Отже, можна висновок щодо бездротової точки 

доступу або бездротового роутеру – вибір між обома 
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залежить від вимог, які треба виконувати. Для майбутньої 

архітектури Wi-Fi необхідно враховувати деякі ключові 

чинники: покриття мережі, фізичний розмір об'єкта,  

поточну кількість користувачів Wi-Fi і навіть очікувані 

вимоги до доступу. 

Література: 

Беспроводная точка доступа vs роутерhttps://Хабр. 

Ресурс: habr.com/ru/post/499822/ 

Что такое точка доступа WiFi и беспроводной розтер. 

Режимы работы. //Get Wi Fi. Ресурс: 

https://www.getwifi.ru/p_router_ap.html 

  

https://www.getwifi.ru/p_router_ap.html
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DEEP LEARNING ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНАЛУ ЦИФРОВОГО 

ВІДЕОНАГЛЯДУ 

 

Сизоненко Євгеній Вадимович 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут телекомунікацій 

м.Київ 

 

В даній роботі розкрито зміст технології DEEP 

LEARNING, розглянуто дану технологію як засіб 

підвищення ефективності функціоналу цифрового відео 

нагляду. 

DEEP LEARNING - технологія глибокого навчання, 

яка застосовується в IP камерах Hikvision DeepinView і 

NVR серії DeepinMind. 

Розробники технології грунтувалися на 

особливостях людського мозку - побудові його 

нейромереж, процесів навчання і пам'яті, намагаючись 

використовувати принципи їх роботи і моделюючи 

структуру мільярдів взаємопов'язаних нейронів. В 

результаті цього, «глибоке навчання» є поетапним 

процесом, схожим на процес навчання людини.  

Deep Learning не вимагає людського втручання, 

технологія спирається на штучний інтелект для 

самостійного вилучення функцій – відбувається 

самонавчання. Відповідно, у міру розширення бази 

особливостей, розпізнавання і класифікація стає точніше. 

База технологій Deep-Learning це: 

  обчислювальна потужність – бурхливий розвиток 

апаратних платформ високої продуктивності, таких як 

суперкомп'ютери, графічні процесори, хмарні 

обчислення, зробило глибоке навчання можливим; 

 мережева архітектура – її безперервна оптимізація 

дозволяє алгоритму Deep Learning досягати все кращого 

розпізнавання цілей; 

 масштаб даних – кількість навчальних даних 

зростає, їх якість поліпшується на тлі використання 
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відеокамер з все більш високою роздільною здатністю. 

На такій благодатній основі, моделі розпізнавання 

образів стають все точніше і ефективніше 

використовуються в відеоспостереженні. Науково-

дослідний інститут Hikvision зібрав тисячі базових 

зразків даних для цієї технології, для цього більше ста 

членів команди займалося очищенням даних для 

маркування відеозображень. 

Отже, можна зробити висновок, що для того, щоб 

віддати перевагу якійсь конкретній системі, потрібно 

спиратися на факти і застосовувати системи в залежності 

від поставлених завдань і бюджету проекту. 

Література 

Базовый курс по оборудованию //HIKVISION. – Київ, 

2018. – С.70. 

Hikvision Certificed Security Associate Training (Hikvision 

Certification Program)//Hikvision. – Київ, 2018. – С.215. 
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СУЧАСНИХ СТАНДАРТАХ ЦИФРОВОГО 

ТЕЛЕБАЧЕННЯ 

 

Гаврилюк Андрій  Іванович 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут телекомунікацій 

м.Київ 

 

Розглянуто основні стандарти мовлення супутникового 

телебачення, поширені на території всієї Західної та 

Східної Європи, Росії, Індії, Австралії, Новій Зеландії, 

Колумбії, Єгипту та деяких країн Африки, Азії та 

Південної Америки. • DVB-C (cable); • DVB-S (satelit); • 

DVB-T (terrestrial). Варто сказати, що кожна країна, 

що переходить на трансляцію цифрового телебачення 

самостійно вибирає стандарт мовлення цифрового 

телебачення. Розглянемо більш докладно ці стандарти 

мовлення цифрового телебачення: • DVB-C (cable). Це 

стандарт цифрового телевізійного мовлення, 

здійснюваного по кабелю. Однак, які переваги і 

особливості стандартів існують? 

Які переваги з'являються при переході на цифрові 

технології, зокрема при впровадженні стандарту DVB-C: 

o Економія частотного ресурсу, що дозволяє в одному 

фізичному каналі розмістити від 4 до 8 телевізійних 

програм, а значить для трансляції 60-ти програм (!) 

необхідно всього 10 каналів. Треба сказати, що така 

економія істотно відчутна при впровадженні на старих 

мережах з пропускною здатністю від 250 МГц до 300 

МГц. o Підвищення якості трансльованих програм. 

Завдяки переходу на цифрове телебачення виключається 

більшість шумів, фонових перешкод, що наводяться 

сигналів, інтермодуляционних спотворень і т.д., що 

впливають на зниження якості зображення. 

Цифрові сигнали, віщав по стандарту DVB-C не 

залежить від протяжності магістралі і зберігають якість 
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трансляції. o Істотне збільшення зони обслуговування 

СКТ (в десять і більше разів). Така можливість 

з'являється завдяки зниженому шумовому порогу 

(менше 36dB). Як показують розрахунки і практика, 

збільшення зони охоплення максимально ефективно 

також на застарілих мережах з пропускною здатністю 

від 250 МГц до 300 МГц. o Можливість ефективного та 

якісного кодування пакетів телепрограм. Впровадження 

і використання DVB-C дозволяє полегшити 

використання фільтрів пакетування завдяки істотному 

зниженню фізичних каналів, а також появі частотних 

прогалин, необхідних якраз при використанні фільтрів 

пакетування.   Структура роботи системи DVB-C • DVB-

S (satelit). 

Це стандарт цифрового телевізійного мовлення, 

здійснюваного із супутника. Мовлення з використанням 

супутника було і залишається найбільш економним, 

швидким і надійним способом передачі телебачення 

високої якості і чіткості. Структура роботи системи 

DVB-S • DVB-T (terrestrial - наземний). Розглянемо 

докладніше даний стандарт мовлення цифрового 

телебачення у зв'язку з вибором цього стандарту для 

українського телемовлення. Стандарт DVB-T 

характеризується високою роздільною здатністю (625 

рядків), а також використанням черезрядковою 

розверстки. 

Треба відзначити, що частота полукадров, при цьому, 

становить 50Гц. Завдяки своїм можливостям стандарт 

DVB-T здатний забезпечити збільшене в два рази (в 

порівнянні з базовим) дозвіл, як по вертикалі, так і по 

горизонталі. Також з'являється можливість передачі 

зображення з особливим співвідношенням 16: 9. Що 

стосується звуку, то згаданий формат підтримує 

високоякісний звук формату Dolby AC-3. 

Варто відзначити відмінності між аналоговим і 

цифровим сигналом всередині одного стандарту DVB-T. 

Так, для аналогового телебачення найважливішою 

характеристикою для випромінюваного сигналу є пікова 
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потужність, виміряна в смузі 120кГц (не співпадає з 

смугою каналу 8МГц, так як в широкій смузі сигнал 

аналогового телебачення змінюється). Внаслідок чого, 

максимальна середня потужність аналогового 

телевізійного сигналу буде досягнута тоді, коли 

передається чорне поле. Середня потужність такого 

сигналу складається близько 20-30% від пікової 

потужності. 

У цифровому ж телебаченні випромінюваний сигнал 

характеризується як раз середньою потужністю, а 

різниця між середньою і пікової потужністю сигналу 

цифрового телебачення становить лише невелику 

різницю. Тому, виробляючи порівняння потужностей 

цифрового телебачення і аналогового, завжди слід 

пам'ятати, що порівнювати необхідно не однакові типи 

потужностей (!). Для більш простого порівняння можна 

використовуватися поділ потужності аналогового 

передавача на 5, після чого порівнювати із середньою 

потужністю цифрового передавача. Це означає, що 

різниця рівнів між прийомом аналоговим TV (48-54 dB / 

мкв) і приймачами DVB-T (25-30 dB / мкв) як мінімум в 

100 разів (20dB). Отже, потужність передавачів 

цифрового телебачення може бути в 20-100 разів менше, 

ніж для аналогового телебачення. 

Серед головних переваг стандарту цифрового 

телебачення DVB-T: 

• Використання більш ефективних методів боротьби з 

перевідбиттів, які засновані, головним чином, на 

застосуванні швидкого перетворення Фур'є з введенням 

захисних проміжків, а також спеціальних методів 

модуляції. Подібні можливості дозволяють створювати 

системи ефірного цифрового телебачення, які можна 

підібрати конкретно для кожного населеного пункту. 

• Стійкість до багаторазових перевідбиттів в разі 

рівності відбитого і основного сигналів. 

• Можливість прямого прийому телевізійних програм 

навіть в разі накладення зон впевненого прийому відразу 

декількох, що працюють на одній частоті, телецентрів. 
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• Використання просунутих одночастотних мереж, 

позбавляючи від необхідності будівництва високих 

антенних вишок, і, при цьому, зменшуючи число 

передавачів в 6-7 разів, що, в свою чергу, дозволяє 

знизити потужність передавача на цілих 30%. Варто 

відзначити, що синхронізація телецентрів здійснюється 

за еталоном частот будь-якого з доступних на території 

супутників. 

• Захищеність до аналоговому телебаченню, завдяки якій 

відсутня необхідність у відмові від існуючих програм 

аналогового телебачення. 

• Прекрасна адаптація ширини смуги частот стандарту 

під будь-яку країну, в якій використовується. 

• Висока швидкість передачі даних від 5 до 32 Мбіт / с. 

• Підтримка Dolby AC3, HDTV, ATSC. 

• Можливість здійснювати прийом навіть в рухомому 

транспорті на швидкості до 300 км / год (!), Навіть в 

тунелі (!). 

• Хороша адаптація до умов щільної міської забудови. 

• Реальне істотне зниження потужності передавача 

(можливо тільки в стандарті DVB-T). 

Неодноразові порівняльні випробування і аналіз різних 

стандартів передачі сигналу цифрового телебачення 

показав неперевершені переваги стандарту DVB-T. 

Література: 

. Іваненко М. Є. Телекомунікаційні мережі: монографія / М. 

Є. Іваненко, К. С. Суриков, С. Е. Василюк,  В. В. Король, 

П. П. Петренко, К. Р. Верещак; під ред. М. Є. Іваненко. – 

3-е вид. – Харків : Техніка, 1986. 

2. Тукоси Т. Волоконно-оптическиеустройства / Т. Тукоси, 

К. Камото, М. Оцу, С. Комо, Н. Косе, В. Хакамада, С. 

Мору ; под ред. Т. Тукоси ; пер. с япон. под ред. П. Р. 

Иванова. – Ленинград : Энергоатомиздат, 1990. 

3. Баркланов И. Г. Технологииизмерений в 

телекоммуникациях / И. Г. Баркланов. – Москва : Эко-

Трендз, 1997. 

  



274 
 

МЕТОДИ СПІЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ 

ПРОТОКОЛІВ IPV4 ТА IPV6 У 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ 

 

Буренко Андрій Миколайович 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут телекомунікацій 

м.Київ 

 

Через постійне зростання кількості пристроїв, що 

можуть підключатися до мережі Інтернет, виникла 

одна із головних проблем сучасних інформаційних мереж 

– нестача IPv4-адрес. Для вирішення даного питання 

було розроблено протокол IPv6. У цій статті 

розглядаються основні стратегії для поступового 

переходу від  IPv4 до IPv6, а також деякі переваги та 

недоліки цих стратегій. 

 

У зв’язку із поступовим вичерпуванням вільних 

IPv4-адрес, в останні роки гостро постала проблема 

переходу на використання адрес протоколу IPv6. 

Хоча проблема й існує, більшість Інтернет-

провайдерів не поспішають робити активні кроки для 

впровадження IPv6. Тому, на сьогодні, даний протокол 

ще не набув передбачуваної творцями популярності. 

Проте, незважаючи на повільність просування, уже 

розроблено декілька дієвих методів для спільного та 

«безболісного» використання IPv4- та IPv6-адрес, а у 

перспективі і повного переходу до нової версії протоколу. 

Серед основних стратегій міграції до IPv6 протягом 

перехідного періоду розглядають такі: 

 тунелювання – спосіб передачі пакету IPv6 

через IPv4 мережу. IPv6-пакет інкапсулюється всередині 

IPv4, як і інші типи даних; 

 перетворення – перетворення мережевих 

адрес (NAT64) дозволяє пристроям рід управлінням IPv6 

обмінюватись даними з пристроями під управлінням IPv4 
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і навпаки за допомогою методу перетворення, схожого на 

метод перетворення NAT для IPv4; 

 подвійний стек – співіснування IPv4 та IPv6 у 

одному і тому ж сегменті мережі. Пристрої с подвійним 

стеком працюють одночасно із обома протоколами. 

Тунелювання забезпечує транспортування пакетів 

між мережами IPv6 у випадку, якщо між цими мережами 

не існує з’єднання з підтримкою IPv6. Цей захист не 

забезпечує можливості взаємодії між пристроями, що 

підтримують різні протоколи. Перевага такого підходу 

полягає у тому, що новий протокол може працювати без 

порушення старого протоколу, забезпечуючи тим самим 

можливість підключення між користувачами нового 

протоколу [1]. 

Тунелювання має два недоліки, як описано в RFC 

6144 [2]: 

 користувачі нової архітектури не можуть 

використовувати служби базової інфраструктури; 

 тунелювання не дозволяє користувачам 

нового протоколу взаємодіяти з користувачами старого 

протоколу без хостів з двома стеками, що заперечує 

сумісність. 

Технологія NAT має декілька різновидів [3] і 

призначена для забезпечення взаємодії пристроїв з 

підтримкою різних протоколів, але така взаємодія має 

обмежену функціональність.  

Отже, повну функціональність забезпечує лише 

взаємодія у межах одного протоколу, таким чином, лише 

підтримка пристроями подвійного стеку – IPv4 та IPv6, 

єдина забезпечує повноцінну взаємодію з будь-якими 

пристроями, які підтримують лише один із протоколів. 

Хоча подвійний стек може здатися ідеальним 

рішенням, він має дві основні проблеми розгортання для 

підприємств і інтернет-провайдерів [2]: 

 для цього потрібна існуюча мережева 

інфраструктура, здатна розгортати IPv6. Однак у багатьох 

випадках поточна мережа може бути не готова і може 
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вимагати від вас оновлення апаратного і програмного 

забезпечення; 

 IPv6 необхідно активувати майже для всіх 

мережевих елементів. Щоб задовольнити цю вимогу, 

можливо буде потрібно перебудувати існуючу мережу, 

що призведе до проблем безперервності бізнесу. 
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В даній роботі розглянуто багатостанційний 

доступ на основі мультиплексування з ортогональним 

частотним розділенням каналів або технологія OFDM 

(Orthogonal Frequency Division Multiplexing), яка широко 

використовується в даний час в різних системах 

бездротового зв'язку в тому числі і у мережах зв’язку 

LTE. 

Однією з головних відмінних рис стандарту LTE, 

яка дозволяє досягати високих швидкостей передачі 

даних є зміна принципів побудови інтерфейсу від eNodeB 

до eUE на лінії «вниз». У мережах зв'язку стандарту LTE 

в downlink (DL) використовується модуляція OFDM - 

Orthogonal Frequency Devision Multiplexing- ортогональна 

частотна модуляція. Цей тип модуляції визначає і 

принцип доступу OFDMA - Orthogonal Frequency 

Devision Multiple Access - множинний доступ з 

ортогональним частотним розділенням каналів. Суть 

його полягає в тому, що все частотно-часове поле, 

виділене для роботи оператора, розділяється на невеликі 

блоки. Причому вони невеликі як по частоті (15 кГц), так 

і за часом (0,5 мс). Мережа розподіляє ці блоки між 

абонентами в залежності від їх потреб і можливостей 

мережі. Відтак, забезпечується максимально ефективне 

використання ресурсів. 
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Рис.1 OFDMA – модулятор 

Перший крок перетворення сигналу в OFDM 

модуляторі полягає у поділі вихідного потоку біт на 

паралельні потоки. Другий крок це кодування 

перешкодостійким кодом, в процесі якого значно 

збільшується число символів в окремих потоках. Третій 

крок - маніпуляція обраним в даний конкретний момент 

способом модуляції: QPSK, 16QAM, 64QAM. Четвертий 

крок – перемноження отриманої послідовності кожного 

потоку на свою піднесучу. Ця операція є ключовою – 

множення сигналу на свою піднесучу переміщує сигнал в 

потрібний частотний простір. Також на цьому етапі 

відбувається перетворення сигналу з тимчасової області 

в частотну. Це виконується завдяки швидкому 

перетворенню Фур'є. Ці дві процедури дозволяють 

домогтися максимально близького розміщення сигналів в 

частотній області і скоротити до мінімуму захисні 

інтервали. І фінальний п’ятий крок це об'єднання 

сигналів і передача в ефір. Модуляція OFDM 

використовується в системах цифровoгo телебачення, 

системах стільникового зв'язку WiMAX, MobileWiMAX, 

MBWA, автоматизованих системах контролю та обліку 

електроенергії, системах типу «інтелектуальний дім» 

тощо. На ній базуються стандарти бездротового зв'язку 

IEEЕ 802.11a, e, g, n; 802.16a, d, e; 802.20. 

Отже,  технологія OFDM активно застосовується в 

у безпровідних мережах зв'язку однак вона має як 

переваги так і недоліки. До переваг можна віднести 

здатність протистояти складним умовам в радіоканалі, в 

першу чергу усувати міжсимвольну інтерференцію і 
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боротися з вузькосмуговими перешкодами; проста 

реалізація методами цифрової обробки; можливість 

використання різних схем модуляції для різних 

піднесучих, що дозволяє адаптуватися до умов 

поширення сигналу і до різних вимог щодо якості 

сигналу. Основні недоліки OFDM: необхідна 

високоточна синхронізація і за часом і по частоті; 

використання захисних інтервалів знижує ефективність 

методу; метод чутливий до ефекту Доплера; технологія 

характеризується високим рівнем пік-фактора, в лінії 

вгору, що призводить до надмірних енергетичних витрат. 

Література: 

1. http://celnet.ru/radltedl.php  

2. https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-

Presence/CIS/Documents/Events/2014/03_Moscow/Session

_2_Lokhvitsky.pdf  

  

http://celnet.ru/radltedl.php
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/CIS/Documents/Events/2014/03_Moscow/Session_2_Lokhvitsky.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/CIS/Documents/Events/2014/03_Moscow/Session_2_Lokhvitsky.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/CIS/Documents/Events/2014/03_Moscow/Session_2_Lokhvitsky.pdf
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РОЗРОБКА ПРОЕКТУ «РОЗУМНОГО ДОМУ» НА 

ОСНОВІ СУЧАСНОГО КОМПЛЕКСУ 

ПРОГРАМНО-АПАРАТНИХ ЗАСОБІВ 

Олійник Тимофій Сергійович 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут телекомунікацій 

м.Київ 

 

      Постановка задачі. Розгляд можливості побудови 

сучасної інтелектуальної системи управління будівлею з 

віддаленим керуванням. 

 

      Мета дослідження. Розробити проект побудови 

системи управління будівлею на основі сучасного 

комплексу програмно-апаратних засобів. 

 

      Результати дослідження. При вивченні концепції 

інтелектуальної системи управління будівлею були 

сформульовані основні вимоги і характеристики її 

реалізації. 

      Висновки і перспективи. Серед існуючих в світі на 

сьогоднішній день реалізацій найбільш повно 

задовольняють вимогам концепції інтелектуального 

будинку інтегровані системи управління будівлею. В 

рамках своїх стандартів вони забезпечують виконання 

всіх вимог, володіючи при цьому безсумнівними 

перевагами. 

  

Список використаних джерел 

1. http://impuls-

chg.ru/netcat_files/userfiles/UIS8/12Kozlov_Daniil_-

rabota.pdf 

  

http://impuls-chg.ru/netcat_files/userfiles/UIS8/12Kozlov_Daniil_-rabota.pdf
http://impuls-chg.ru/netcat_files/userfiles/UIS8/12Kozlov_Daniil_-rabota.pdf
http://impuls-chg.ru/netcat_files/userfiles/UIS8/12Kozlov_Daniil_-rabota.pdf
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РОЗРОБКА ПРОЕКТУ ОБ'ЄДНАННЯ ДВОХ 

ЛОКАЛЬНИХ МЕРЕЖ 

 

Виговський Олександр Сергійович 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут телекомунікацій 

м.Київ 

 

      Постановка задачі. Дослідити можливість об’єднання 

двох ЛМ, що забеспечують доступ до інтернету 

,відтворення відео та аудіо. 

 

      Мета дослідження. Об’єднати на основі розрахунків 

та аналізу сучасних систем передачі інформації дві 

локальні обчислювальні мережі. 

 

      Результати дослідження. На основі аналізу існуючих 

систем передачі інформації та основних розрахунків 

(конфігурації мережі, які відповідають критеріям за 

швидкодією, надійністю, вартістю) було об’єднано дві 

ЛМ.  

 

      Висновки і перспективи. На основі такої мережі 

можна буде реалізувати IP телебачення і телефонію, 

здійснити розсилку інформації по оплаті комунальних 

послуг. 

  

 

Список використаних джерел 

1.http://lib.mdpu.org.ua/load/informatika/komputernaya.set.s

voimi.rukami.samouchitel.pdf 

  

http://lib.mdpu.org.ua/load/informatika/komputernaya.set.svoimi.rukami.samouchitel.pdf
http://lib.mdpu.org.ua/load/informatika/komputernaya.set.svoimi.rukami.samouchitel.pdf
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МЕТОДИ РОЗГОРТАННЯ РОЗУМНОГО МІСТА 

 

Нестеренко Артем Євгенійович 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут телекомунікацій 

м.Київ 

 

В даній науковій роботі досліджується проблема 

розгортання «розумного міста». Розглядаються 

питання щодо основних галузей використання цієї 

концепції та подальших перспектив її розвитку. 

Під «розумним містом» слід розуміти концепцію 

інтеграції різноманітних інформаційних та 

комунікаційних технологій (ІКТ) та Інтернету речей (IoT 

рішення) з метою управління майном міста. Завдяки 

реалізації цієї системи, можливо підвищити якість життя, 

ефективність та економічність обслуговування потреб 

міста і його громадян, поліпшити взаємодію між владою 

та резидентами.  

Під місцевим майном або активами міста варто 

розуміти різноманітні відділи інформаційних систем, 

навчальні заклади, школи, бібліотеки, транспортні та 

логістичні структури, лікарні, електростанції, системи 

водопостачання, електропостачання та управління 

відходами, правоохоронні органи, структури з охорони та 

безпеки населення, або інші громадські служби. Для того 

щоб досягти успіхів у цій сфері використовують 

телекомунікаційні технології. ІКТ та IoT надають змогу 

владі та керуючим або виконавчим органам 

безпосередньо керувати та взаємодіяти з 

інфраструктурою, спільнотою, стежити за показниками 

та ситуацією що дозволить вчасно запобігати 

надзвичайним ситуаціям та ефективніше протидіяти 

злочинам. Передавачі, телекомунікаційне обладнання та 

пристрої дозволяють в режимі реального часу стежити за 

тим, що відбувається в місті, накопичувати, обробляти, 

аналізувати данні та інформацію. Саме це дозволить 



283 
 

побудувати правильну стратегію розвитку та вирішить 

проблему низької ефективності.  

Проте концепція «розумного міста» складається з 

інтеграції різноманітних інформаційних і комунікаційних 

технологій. Тому концепція має не тільки широкий 

спектр різноманітних рішень, що може реалізуватись 

завдяки використанню розумних технологій, але і широкі 

перспективи розвитку в майбутньому. Перш за все 

необхідно виділити шість основних складових: розумна 

економіка (smart economy); розумне переміщення (smart 

mobility); розумні люди (smart people); розумне життя 

(smart living); розумне врядування (smart governance); 

розумне довкілля (smart environment). 

Smart economy базується на розгортанні 

телекомунікаційних технологій у сфері торгівлі, бізнесу. 

Використання інновацій дозволяє збільшити 

продуктивність і ефективність виробництва, створити 

електронний бізнес і торгівлю. Smart mobility, завдяки 

інформаційно-комунікаційним  технологіям, дозволяє 

створити ефективні логістичні та транспортні системи. 

Це дозволить розвантажити транспортні вузли, 

збільшити ефективність перевезень та швидкість 

переміщення користувачів. Smart people ставить завдання 

ефективної освіти користувачів та резидентів.  

Інноваційні рішення засновані та реалізовані 

завдяки електронному дистанційному навчанню, 

дозволяють підвищити рівень кваліфікації 

співробітників, освіченості населення та навчити 

електронним навичкам. Smart living використовує 

інформаційно-комунікаційні технології для розгортання 

системи яка дозволяє ефективно стежити за показниками 

використаних ресурсів, керувати витратами або 

обладнанням, збирати інформацію з лічильників, 

розраховувати ефективність систем і мереж, 

накопичувати, обробляти отримані данні.  

Завдяки smart governance можливо розгорнути 

мережу електронного інтерактивного управління містом, 

що повністю базується на перевагах використання мереж 
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нового покоління (NGN) і дозволяє ефективно, вчасно та 

без зайвих витрат керувати містом. Складова smart 

environment передбачає розгортання телекомунікаційних 

систем які повинні збільшити не тільки 

енергоефективність, але і зменшити викиди парникових 

газів у атмосферу та вплив негативних наслідків від 

урбанізації на навколишнє середовище. Це можливо 

завдяки інтеграції інформаційно-комунікаційних 

технологій у енергетику, що дозволить не тільки 

створювати системи для контролю та моніторингу 

ресурсів, рівня забруднення, замкнені енергетичні мережі 

з високою енергоефективністю але і підвищить 

енергоефективність за рахунок високого рівня 

продуктивності процесів когенерації та моніторингу 

будинків з метою перешкоджати енергетичним втратам. 

Наприклад, в Сінгапурі використання інтернету 

речей і технологій передачі даних дозволяє пройти 

імміграційний контроль і отримати багаж через 15 хвилин 

після прибуття в термінал. Система реалізована аналізом 

даних і ключових показників ефективності, що є 

центральним ядром міста. Варто відзначити проект Dubai 

Smart City, який реалізований за моделлю «мистецтва 

можливостей». Створено 50 різних розумних служб в 26 

урядових установах. Проект був побудований в пустелі за 

досить короткі строки. Мультимодальний проект 

«SMART CITY 2.0.» в Іньчуані дозволив реалізувати 

технологію 4G. Вона забезпечується завдяки 10 системам 

та 13 модулям. Мета, створити операційну платформу для 

консолідації інформаційних ресурсів. Була підвищена 

ефективність роботи мережі зв’язку міста, системи 

безпеки, логістичної системи. Також необхідно 

відзначити, що у місті Санта Круз вдалося забезпечити 

високий рівень громадського порядку. Була розгорнута 

система, яка є аналітичною службою. Вона здатна 

використовувати дані систем моніторингу та генерувати 

список з 10 найбільш вірогідних місць для можливого 

злочину. ООН прогнозують що до 2050 року двоє з трьох 

осіб будуть мешкати в містах, а загальні інвестиції в 
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технології розумного міста вже до 2023 року будуть 

становити 174 мільярди доларів. 

Отже «розумні міста» мають високу подальшу 

перспективу розвитку в майбутньому та здатні 

поліпшити взаємодію з владою, підвищити якість життя, 

ефективність та економічність обслуговування потреб 

міста і його громадян. 

Література: 

1. Розумне місто. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7

%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D1%

96%D1%81%D1%82%D0%BE 

«Державне управління в smart city». [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: 

https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/d649f05f3e9fa1e8356f3

af1541ae90e.pdf 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE
https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/d649f05f3e9fa1e8356f3af1541ae90e.pdf
https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/d649f05f3e9fa1e8356f3af1541ae90e.pdf
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АЛГОРИТМИ, ЯКІ ПІДВИЩУЮТЬ ЗАВАДО-

ЗАХИЩЕНІСТЬ СИГНАЛУ В СИСТЕМАХ MIMO 

Щербина Анастасія Олегівна 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут телекомунікацій 

 

 Останнім часом з’явилась тенденція зростання 

інтересу до безпроводових систем передачі інформації. 

Вирішення питання підвищення завадо-захищеності, не 

знижуючи якість послуг зв’язку, що надаються, за 

допомогою технології MIMO. Таким чином, розробка та 

аналіз алгоритмів приймання дискретних повідомлень є 

досить актуальною темою. 

 

Лінійний алгоритм. 

 Модельовані роботи лінійних алгоритмів ZF і  

MMSE в каналі з пам’яттю здійснювалось по формулам: 

 

𝑊𝑍𝐹 = (𝐻𝐻𝐻)−1𝐻𝐻     (1) 

 

𝑊𝑀𝑀𝑆𝐸 = (𝐻𝐻𝐻 +
𝑁0

𝐸𝑏
𝐼)−1𝐻𝐻     (2) 

 

Однак канальна матриця буде описуватися 

формулою подібною до цієї (L=3): 

𝐻 =

[
 
 
 
 
𝐺(1) 0 0

𝐺(2) ⋱ 0
𝐺(3) ⋯ 𝐺(1)

0 ⋱ 𝐺(2)

0 0 𝐺(3)]
 
 
 
 

      (3) 

 

Обчислення оберненої матриці 𝐻−1 доволі 

трудомісткий процес, тому при модулюванні весь пакет 
{𝑠1, 𝑠2, 𝑠3, 𝑠4, … , 𝑠𝑖} ділиться на блоки  по 1000 символів. 

Алгоритм ML 

 Оскільки конфігурація системи MIMO 2×2, при 

моделюванні роботи алгоритму ML в каналі з пам’яттю 

інтервал аналізу становить 𝑇𝑎 = 2(2𝐿 − 1), за яким 
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рішення формувалось одразу по двох символах. Даний 

алгоритм шукає оцінки {𝑠1, 𝑠2, 𝑠3, 𝑠4, … , 𝑠𝑖}, для яких 

мінімізується: 

 

|𝑟 − 𝐻𝑠𝑜𝑛|2.     (4) 

 

 Для легкої реалізації алгоритму до векторів r1 і r2 в 

початок додавалось 2(2𝐿 − 1) нульових значеннях.  

Алгоритм ПЦППР (приймання «в цілому» з по 

елементним прийняттям рішень) 

 Даний алгоритм також, як і алгоритм ML, реалізує 

обробку r1 і r2 за критерієм мінімуму середньої 

ймовірності помилкових рішень на пакет приймальних 

символів (4). Оскільки для моделювання обрана 

конфігурації системи MIMO 2×2, рішення одночасно 

буде виноситься також по двом символам. Проте даний 

алгоритм ПЦППР має декілька відмінностей: 

 Інтервал обробки приймальних сигналів становить 𝑇𝑎 =
2𝐿; 

 Наявність зворотного зв’язку за рішенням. 

 

Література: 

1. Исследование и разработка алгоритмов приема 

дискретных сообщений при использовании технологии 

MIMO в каналах с памятью, Карташевский В.Г. URL: 

https://www.psuti.ru/sites/default/files/field/attachments/201

7/06/dissertaciya_konyaeva_o.s.pdf (дата звернення 

10.05.2020) 

  

https://www.psuti.ru/sites/default/files/field/attachments/2017/06/dissertaciya_konyaeva_o.s.pdf
https://www.psuti.ru/sites/default/files/field/attachments/2017/06/dissertaciya_konyaeva_o.s.pdf
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АНАЛІЗ ТА МОНІТОРІНГ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ 

Соболєв Антон Юрійович 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут телекомунікацій 

м.Київ 

 

Розглянуто етапи та процеси збору первинних даних 

про роботу телекомунікаційної мережі. Ураховуючи 

сучасний стан інформаційних і комунікаційних 

технологій для концентрації інформації щодо 

комп’ютерних мереж постає проблема моніторингу. 

Використання автономних засобів контролю допомагає 

адміністратору мережі виявити проблемні ділянки і 

влаштування мережі, а їх відключення або 

реконфігурацію він може виконувати в цьому випадку 

вручну. 

 

Постійний контроль за роботою локальної мережі, 

що становить основу будь-якої корпоративної мережі, 

необхідний для підтримки її в працездатному стані. 

Контроль - це необхідний перший етап, який повинен 

виконуватися при управлінні мережею. Зважаючи на 

важливість цієї функції її часто відокремлюють від інших 

функцій систем управління і реалізують спеціальними 

засобами. Такий поділ функцій контролю і власне 

управління корисно для невеликих і середніх мереж, для 

яких установка інтегрованої системи управління 

економічно недоцільна. Використання автономних 

засобів контролю допомагає адміністратору мережі 

виявити проблемні ділянки і влаштування мережі, а їх 

відключення або реконфігурацію він може виконувати в 

цьому випадку вручну. 

Процес контролю роботи мережі зазвичай ділять на 

два етапи - моніторинг і аналіз. 

На етапі моніторингу виконується більш проста 

процедура - процедура збору первинних даних про 

роботу мережі: статистики про кількість циркулюючих в 
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мережі кадрів і пакетів різних протоколів, стан портів 

концентраторів, комутаторів і маршрутизаторів і т. п. 

Далі виконується етап аналізу, під яким розуміється 

більш складний і інтелектуальний процес осмислення 

зібраної на етапі моніторингу інформації, зіставлення її з 

даними, отриманими раніше, і вироблення припущень 

про можливі причини сповільненої або ненадійної роботи 

мережі. 

Сучасні комп’ютерні системи побудовані на мережі 

Internet, або об’єднані в локальну мережу з подальшим 

виходом до Internet. Доцільним є створення програм 

мережевого моніторингу для забезпечення доступу до 

інформації, стосовно мережевого контенту, топології, 

обладнання як спеціалістів так і користувачів. У 

широкому сенсі моніторинг — спеціально організоване, 

систематичне спостереження за станом об’єктів, явищ, 

процесів з метою їх оцінки, контролю або прогнозу. 

Моніторинг — систематичний збір і обробка інформації, 

яка може бути використана для поліпшення процесу 

ухвалення рішення, а також побічно для інформування 

громадськості або прямо як інструмент зворотного 

зв’язку в цілях здійснення проектів, оцінки програм або 

вироблення політики. Він несе одну або більш з трьох 

організаційних функцій:  

1.  Виявляє стан критичних або таких, що 

знаходяться в стані зміни явищ середовища, відносно 

яких буде вироблений курс дій на майбутнє.  

2.  Може допомогти встановити відносини з своїм 

оточенням, забезпечуючи зворотний зв’язок, відносно 

попередніх успіхів і невдач певної політики або програм.  

3. Може бути корисний для встановлення 

відповідності правилам і контрактним зобов’язанням. 

Терміном моніторинг мережі визначають роботу 

системи, яка виконує постійне спостереження за 

комп’ютерною мережею у пошуках повільних або 

несправних систем і яка при виявленні збоїв повідомляє 

про них мережевого адміністратора. 
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 Ці завдання є підмножиною завдань управління 

мережею. Існує ряд програм мережевого моніторингу: 

OBSERVIUM, Програма ping, програма ipconfig, сервери 

SNMP, Zabbix (Open Source), NetXMS (Open Source), Big 

Brother, Optivity, Caligare Flow Inspector, MRTG, RRDtool, 

Intellipool Network Monitor, Ipswitch WhatsUp, 

ManageEngine OpManager, Netmon — Appliance based 

network monitoring suite with email and pager alert system, 

Cricket, PRTG, Packet Analyzer: Network Traffic 

Monitoring, Analysis and Troubleshooting, NetVizor, 

NetDecision, HP OpenView Network Node Manager (NNM), 

Cisco Works NMS.  

Моніторинг і аналіз мережі представляє собою 

важливі етапи контролю роботи мережі. Для виконання 

цих етапів розроблено ряд програм і засобів, що 

працюють автономно і тоді, коли їх втручанні необхідне. 

До складу автономних програмних засобів моніторингу і 

аналізу входять засоби діагностики, аналізатори 

протоколів, експертні системи, сканери і тестери, 

багатофункціональні системи. Існує необмежена 

кількість конфігурацій мережі. Проте, розуміння 

основних принципів мережевого моніторингу дозволить 

користувачеві забезпечити прозорість мережі практично 

в будь-якій ситуації. Природно, прозорість мережі не є 

кінцевою метою. Це всього лише основа, потрібна для 

правильної і грамотної роботи з програмами мережевого 

аналізу і моніторингу. 
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Мережі на стільникових модемах використовують 

наявну інфраструктуру стільникової телефонії. На 

фізичному та канальному рівнях розрізняють аналогові 

та цифрові методи доступу, які відображені у 

різноманітних технологіях. Класичними методами 

доступу, які використовують для передавання 

аналоговий сигнал є: 

1. FDMA (Frequency Division Multiple Access – 

множинний доступ з поділом по частоті) 

2. TACS (Total Access Communications System – система 

зв’язку повного доступу). Аналогові методи доступу 

виділяють для кожного передавання окремий канал – 

смугу частот у призначеному для мережі діапазоні.  

Основними методами доступу для цифрового 

передавання є:  

1. TDMA (Time Division Multiple Access – множинний 

доступ з часовим поділом) – використовує принцип 

розподілу часу передавання на окремі часові слоти. 

Даний метод дозволяє кільком користувачам 

використовувати один радіо канал, але лише в певні 

інтервали часу. Ці інтервали надаються почергово 

кожному користувачу каналу, через які він може 

передавати чи приймати інформацію.  

2. CDMA (Code Division Multiple Access – множинний 

доступ з кодовим поділом). В основі CDMA лежить 

технологія передавання DSSS (Direct Sequence Spread 

Sequence – розширення спектру методом прямої 

послідовності). Послідовність інформаційних бітів 

множать на псевдовипадкову послідовність коротких 

імпульсів. Одержують сигнал, що є в ширшому 

частотному спектрі й має значно меншу інтенсивність. 
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Для декодування такої послідовності необхідно знати 

псевдовипадкову послідовність, яку використовували 

під час передавання. Цей механізм кодування забезпечує 

сигнал захищений від підслуховування. Особливістю, 

що поліпшує якість передавання у CDMA-мережах, є 

механізм відпрацювання переходу абонента з однієї 

комірки в іншу. В інших технологіях під час такого 

переходу спочатку розривається зв’язок з однією 

базовою станцією, а потім налагоджується з іншою. Це 

знижує якість передавання. У технології CDMA завдяки 

збереженню однієї частоти-носія у сусідніх комірках 

можна спочатку налагодити з’єднання з новою станцією, 

а вже потім розірвати з попередньою. Це поліпшує 

якість переходу і дає змогу коректно опрацювати 

передавання у «прикордонній зоні», коли передавач 

може багато разів переходити зі сфери обслуговування 

однієї базової станції у сферу обслуговування іншої та 

навпаки. 3. CDPD (Cellular Digital Packet Data – цифрова 

стільникова пакетна передача даних). Стандарт CDPD 

розроблений у 1992 році IBM і Pacific Communications 

Sciences для бездротового широкосмугового 

асинхронного передавання даних. Дані передаються в 

інтервалах між звичайними голосовими дзвінками, коли 

стільникова мережа зв’зку вільна. Мережа CDPD може 

взаємодіяти з існуючими мережами стільникового 

телефонного зв’язку. Забезпечує передачу даних зі 

швидкістю до 19,2 Кбіт/с, вихід у Internet і 

міжмережевий роумінг. Технологія CDPD реалізує як 

пакетне передавання (протокол TCP/IP), так і модемний 

інтерфейс (АТ-команди). На відміну від радіомодемів, 

стільникові модеми використовують не спеціальні 

антени та приймачі-передавачі, а наявні пристрої 

стільникового телефону. 

Сьогодні важко собі уявити стільниковий зв’язок без 

передавання даних. За останні 30 років було розроблено 

4 покоління мобільного зв’язку, у яких швидкості 

передавання інформації по стільникових мережах 

збільшились в сотні тисяч раз 
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Технології SDN / NFV привертають увагу як рішення для 

задоволення потреб диверсифікації послуг зв'язку та 

збільшення обсягів та швидкості руху. Оператори 

ведуть конкуренцію в наданні комерційних рішень SDN / 

NFV. Технології віртуалізації застосовуються не тільки 

до мереж, але й до сервісних вузлів обслуговування. Це 

дозволяє гнучко розподіляти оптимальні ресурси по всій 

мережі, щоб впоратись із зміною обсягу трафіку 

 

На сьогоднішній день мобільний зв’язок є одним з 

найбільш динамічних сегментів телекомунікаційного 

ринку. Розширення спектру послуг та їх інтерактивність 

призводить до ускладнення процесу перерозподілу 

мережевих ресурсів, збільшення ресурсів, які необхідно 

виділяти на обслуговування та обробку заявок різних 

типів, що надходять до системи.  

 Таким чином, перед операторами мобільного 

зв’язку постає задача організації білінгових систем та 

серверів тарифікації, які дозволять ефективно 

використовувати та перерозподіляти наявні ресурси, що 

дозволить динамічно реагувати на зміни потреб клієнтів.  

Існує деяка плутанина в розумінні співвідношень між 

SDN та NFV. Іноді між ними ставлять мало не знак 

рівності. Іноді, навпаки, стверджується, що між цими 

технологіями немає зв'язку. Часто зустрічається думка, 

що SDN необхідна для NFV. Жодна з цих думок не вірна 

на 100%.  
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  Віртуалізація мережевих функцій 

(англ. Network Functions Virtualization, NFV) - це спосіб 

віртуалізації функцій елементів мережі оператора 

зв'язку. Суть NFV полягає в тому, щоб реалізувати 

функції управління мережами і надання послуг 

програмним шляхом, замість того, щоб використовувати 

спеціалізоване обладнання. 

 Програмно-конфігурована мережа (SDN від 

англ. Software-defined Networking) - мережа передачі 

даних, в якій рівень управління мережею відділений від 

пристроїв передачі даних і реалізується програмно, одна 

з форм віртуалізації обчислювальних ресурсів.  

Мета NFV може бути досягнута і без використання 

механізмів SDN, засобами, які вже є в багатьох дата-

центрах. Однак, поділ площин управління і пересилання 

даних використовується в SDN, може збільшити 

продуктивність, спростити взаємодію між різними 

платформами, а також операційні та обслуговуючі 

процедури.  

 NFV може забезпечити SDN інфраструктурою, на 

якій працює програмне забезпечення SDN. Більш того, 

цілі NFV подібні до цілей SDN в частині використання 

звичайних стандартних серверів і комутаторів.  

 Тому NFV є основною архітектурою для еволюції 

мобільних мереж, а в деяких сценаріях також може 

використовуватися і SDN.  

Переваги SDN & NFV для операторів зв'язку: 

• Спрощення і централізація управління, 

адміністрування і обслуговування (OAM), підвищення 

ефективності бізнесу, зниження операційних витрат. 

• Більш швидке розгортання нових послуг, зниження 

показника ТТМ (Time-To-Market). 

• Створення нових ринків шляхом переходу до хмарним 

послуг  

• Зрушення операторського бізнесу від надання каналів 

зв'язку до надання хмарних послуг. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Английский_язык
https://ru.wikipedia.org/wiki/Английский_язык
https://ru.wikipedia.org/wiki/Английский_язык
https://uk.wikipedia.org/wiki/Англійська_мова
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• Оператори можуть надавати інфраструктуру дата-

центрів як послугу (IaaS) з інтеграцією ресурсів каналів 

зв'язку і хмарних IT-ресурсів. 

• Більш ефективне використання ресурсів 

телекомунікаційної мережі шляхом централізації 

управління ресурсами, віртуалізації ресурсів дата-

центрів.  

  NFV  – перспективна технологія майбутнього 

операторських мереж.  

  Переваги NFV для операторів:  

oперативність виведення нових послуг на ринок.  

скорочення капітальних витрат.  

скорочення операційних витрат.  

гнучкість використання ресурсів.  

   Проблеми. Не можна сказати, що перехід на 

технології SDN та NFV в мережах операторів буде 

гладким і безболісним. Зростання «NFV-зації» 

операторських мереж  буде поступовим. У міру 

вироблення терміну служби або морального старіння 

апаратних платформ IMS / EPC, мереж агрегації і 

доступу, буде відбуватися процес поступового переходу 

на «хмарні» платформи SDN / NFV, які будуть 

реалізовувати віртуалізацію vIMS / vEPC. Основна 

проблема, яка тут буде виникати - наявність власних 

дата-центрів у операторів, або доступність дата-центрів 

у хмарних провайдерів для аутсорсингу ресурсів 

стандартних серверів і систем зберігання даних  

 Віртуалізація БС вимагає використання технології 

baseband radio обробки з використанням технологій 

віртуалізації, таких як високопродуктивні процесори і 

віртуальна обробка в реальному часі, щоб надати 

необхідну потужність обробки сигналу.  

 Більше того, віртуалізація БС для C-RAN вимагає 

створення ресурсу обробки — Base Band Unit (BBU) 

пулу для агрегування ресурсів в централізоване 

віртуальне середовище, таке як дата-центр або хмарна 

інфраструктура.  
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 Звісно, для ефективної взаємодії елементів схеми 

повинні бути забезпечені висока пропускна здатність і 

малі затримки при з'єднаннях в віртуальному 

середовищі.  

 

Література: 

1. Сергей Орлов. Многоконтроллерная инфраструктура 

SDN / Сергей Орлов. // Журнал сетевых решений/LAN. – 

2014. – №12.  

2. Сергей Орлов. SDN и другие / Сергей Орлов. // Журнал 

сетевых решений/LAN. – 2014. – №6. 

3. Александр Барсков. SDN: от концепции к решениям / 
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МЕТОДИ ЗАХИСТУ МОБІЛЬНИХ МЕРЕЖ 

НОВОГО ПОКОЛІННЯ 

 

Лукандій Петро Іванович 

Державний університет телекомунікацій, 

Навчально-науковий інститут телекомунікацій 

м.Київ 

 

В даній роботі розглянуто основні методи захисту 

мобільних мереж нового покоління. Зокрема, шифрування 

як важливий інструмент, необхідний для забезпечення 

безпеки системи.  

Для побудови захищених систем важливо орати 

цілісний підхід, а не зосередитися лише на окремих 

частинах. Наприклад, взаємодію між автентифікацією 

користувача, шифруванням трафіку, мобільністю, 

ситуаціями перевантаження та аспектами стійкості 

мережі потрібно розглядати разом. Також важливо 

розуміти відповідні ризики та те, як належним чином з 

ними боротися; загрози повинні бути зваженими щодо 

їхньої матеріалізації та витрат на застосування 

контрзаходів. Це те, що 3GPP робить при розробці 

специфікацій, які є основою безпеки 5G-систем.  

У 3GPP забезпечення безпеки – це засіб 

забезпечення того, що мережеве обладнання відповідає 

вимогам безпеки та реалізується після безпечної 

розробки та процесів життєвого циклу продукту. Ця 

гарантія особливо важлива для мобільних систем, 

оскільки вони складають основу пов'язаного суспільства 

і навіть класифікуються як критична інфраструктура в 

деяких юрисдикціях. Рано телекомунікаційна галузь 

усвідомила необхідність забезпечити безпечну 

реалізацію на додаток до захищеної стандартизованої 

системи та протоколів. Тому 3GPP та GSMA взяли на 

себе ініціативу створити схему забезпечення безпеки під 

назвою схема забезпечення безпеки мережевого 

обладнання (NESAS), яка відповідає життєвому циклу 

обладнання телекомунікацій .  
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NESAS включає два основні компоненти: вимоги 

безпеки та аудиторську інфраструктуру. Вимоги до 

безпеки визначаються спільно операторами та 

постачальниками в 3GPP. Наразі ці вимоги визначаються 

на вузловій основі та збираються у так званих 

специфікаціях гарантії безпеки (SCAS). Наприклад, є 

одна специфікація, що визначає вимоги безпеки для 

базових станцій 4G. Існують різні типи вимог, зокрема 

використання загальної політики безпеки, наприклад, 

мінімальна довжина паролів управління, а також вимоги 

до загартовування та проникнення. Інфраструктурою 

аудиту керує GSMA, глобальна організація мобільного 

оператора. GSMA призначає аудиторські фірми, які 

виконують аудит процесів розробки та тестування 

постачальників.  

NESAS має на меті задоволення потреб багатьох 

національних та міжнародних норм про кібербезпеку, 

таких як система сертифікації кібербезпеки 

ЄС. Переміщення до більшої частини програмного 

забезпечення – як це відбувається при застосуванні SBA 

та хмарних реалізацій – також пропонує можливість 

більш швидких циклів оновлення, якщо будуть виявлені 

вразливості. 

Безпека та стійкість системи 5G базується на 

постійному аналізі загроз та ризиків, а також на більш 

відданих зусиллях . Мета цього – запровадити 

збалансований набір контрзаходів, який належним чином 

відповідає виявленим загрозам та ризикам.  

На високому рівні система 5G включає пристрій, 

підключений до мережі доступу 5G, який, в свою чергу, 

підключений до решти системи, що називається 

основною мережею 5G.  Мережа доступу 5G може 

включати базові радіостанції 3GPP та / або мережу 

доступу не 3GPP. 5G архітектура основної мережі значно 

краща, ніж 4G, з точки зору можливості підтримувати 

хмарну реалізацію та IoT, зокрема, значні вдосконалення 

в розрізанні мережі та архітектурі на основі сервісу 

(SBA). 
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Система 5G також розширюється на 4G, додаючи 

нові можливості радіо (NR), роблячи це таким чином, що 

LTE і NR зможуть спільно розвиватися 

взаємодоповнюючими способами. Цей розвиток дає 

можливість системі 5G скористатися важливими новими 

концепціями системи 4G, включаючи енергозберігаючі 

вузькосмугові радіолокаційні пристрої IoT (NB-IoT), 

забезпечити низьку затримку малої передачі даних для 

пристроїв малої потужності та пристроїв, що 

використовують енергозберігаючі спокійні стани, коли 

можливо.  

Література: 

1. A guide to 5G network security 

https://www.ericsson.com/en/security/a-guide-to-5g-

network-security. 08.05.2020 

2. 5G security - enabling a trustworthy 5G system 

https://www.ericsson.com/en/reports-and-papers/white-

papers/5g-security---enabling-a-trustworthy-5g-system. 
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ЗАГАЛЬНІ ВІДОМАСТІ З ПОБУДОВИ 

КОРПОРАТИВНОХ МЕРЕЖ 

 

Попов Андрій Андрійович 

Державний Університет Телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут Телекомунікацій  

м.Київ 

 

   Корпоративні мережі передавання даних охоплюють, 

як правило, всі підрозділи окремої організації 

(корпорації, фірми), які можуть бути розташованими на 

великій території (місто, держава, континент). До їх 

складу можуть входити декілька як локальних (LAN), 

так і глобальних (WAN) мереж. Вони можуть 

використовувати складне комунікаційне обладнання і 

багатофункціональну апаратуру передавання даних, 

різноманітні лінії зв’язку, в т.ч. телефонні канали, радіо і 

супутниковий зв’язок. 

   Мережі відділів будуються, як правило, на базі однієї з 

базових технологій, містять невелике число комп’ютерів 

(до 50) і розміщенні в границях одного будинку. Метою 

побудови таких мереж є забезпечення колективного 

доступу до дорогих розподілених ресурсів (прикладних 

програм, баз даних, периферійного обладнання ). Вони, 

як правило не діляться на підмережі і не вимагають для 

свого обслуговування висококваліфікованого 

адміністратора. Фізичним середовищем таких мереж є, 

здебільшого, кабелі на основі скручених пар і 

коаксіальний кабель. 

   Мережі кампусів складаються з окремих підмереж і 

охоплюють декілька будинків, розміщених на площі в 

декілька квадратних кілометрів. Для них характерна 

неоднорідність апаратного і програмного забезпечення. 

Окремі підмережі можуть будуватися на базі різних 

мережевих технологій. Основна мета побудови мережі 

кампусів – доступ до відомчої бази даних. Для з’єднання 

підмереж між собою використовують повторювачі, 

концентратори, комутатори, шлюзи та маршрутизатори. 
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Фізичне середовище мережі кампусів – це кабелі на 

основі скручених пар, коаксіальний і оптоволоконний 

кабель. 

   За своєю структурою корпоративні мережі 

відноситься, як правило, до класу об’єднаних мереж, до 

складу яких входять різнорідні, побудовані за різними 

технологіями глобальні і локальні мережі. Для них є 

характерним використання тисяч PC, сотень серверів, 

різноманітних операційних систем і пакетів прикладних 

програм, великих об’ємів даних, які зберігаються у 

спільній базі даних. 

   Більшість корпоративних мереж використовують 

поширений стек комунікаційних протоколів ТСР/ІР і 

відносяться до класу internet або intranet, тобто з правом 

виходу, або без права виходу у "всесвітню павутину" 

Internet. Однією з найбільш поширених мережевих 

операційних систем, які використовують стек ТСР/ІР є 

ОС Windows NT. 

   Важливою характеристикою корпоративних мереж є 

набір послуг (служб) сервісного характеру, які 

надаються користувачу. Мережеві служби реалізуються 

відповідними мережевими додатками, які функціонують 

на прикладних рівнях стеків комунікаційних протоколів. 

Мережеві додатки, виконуючи певний запит 

користувача, використовують протоколи прикладного 

рівня і забезпечують обмін інформацією між процесами, 

які виконуються на кінцевих вузлах (комп’ютерах). У 

загальному випадку той учасник процесу, який ініціював 

обмін інформацією, називається клієнтом, інший - 

сервером. 

     До найбільш важливих мережевих додатків, які 

відповідають за обмін          інформацією між вузлами 

(комп’ютерами) мережі, можна віднести: 

- web-додатки, які забезпечують пошук і пересилку 

потрібної інформації; 

- текстові додатки; 

- мультимедійні додатки, в т.ч. ІР - телефонії та відео-

конференцій. 
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   Текстові додатки, які забезпечують передавання 

файлів (у т.ч. і графіки) використовують, в основному, 

протокол прикладного рівня FTP, а текстової 

електронної пошти - SMTP, POP3 і IMAP4.  

   При побудові корпоративних мереж останнім часом 

досить часто застосовують також канали безпровідного 

зв’язку, які для передавання даних використовують 

електромагнітні хвилі різних частотних діапазонів. 

   В залежності від частотного діапазону 

електромагнітних хвиль розрізняють три види 

безпровідного зв’язку: 

- радіозв’язок; 

- зв’язок з допомогою інфрачервоного випромінювання; 

- лазерний зв’язок. 

   В кінці 90-их років минулого століття був прийнятий 

стандарт ІЕЕЕ 802.11, який описує побудову локальних 

мереж передавання даних з використанням 

безпровідного зв’язку. При цьому було виділено чотири 

типи безпровідного з’єднання, які використовуються в 

локальних мережах: 

- безпровідний одноранговий зв’язок; 

- безпровідне під’єднання робочих станцій; 

- безпровідне з’єднання розподілених сегментів; 

- безпровідне з’єднання мостів локальних мереж. 

Висновок. Використання мережі спрямоване на 

пришвидшення комунікації між робітниками, швидкого 

доступу до корпоративних даних, а також на загальне 

пришвидшення роботи корпорації. 

 

                   СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. https://studopedia.su/12_113927_zagalni-printsipi-

pobudovi-korporativnih-merezh.html 
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БЕЗПЕЧНА ПЕРЕДАЧА ДАННИХ МІЖ 

ТЕРИТОРІАЛЬНО РОЗНЕСЕНИМИ МЕРЕЖАМИ 

Тарасов Олександр Григорович 

Державний Університет Телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут Телекомунікацій  

м.Київ 

 

Не залежно від розмірів чи виду діяльності 

компанії, вона має потребу в захисті своїх данних, 

конфіденційна інформація яка потрапила до рук 

зловмисників може, як зіпсувати репутацію компанії, так 

і призвести до повного її закриття. Найбільш 

небезпечною є передача данних через WAN (Wide Area 

Network), тому питання безпеки грає важливу роль при 

виборі технологій їх з’єднання. 

Першим фактором який необхідно розглянути, це 

відстань між офісами, якщо вона варіюється між 

декільками десяткками до сотні метрів, найпростішим 

варіантом буде прокладання кабелю витої пари. У разі 

коли відстань більше за сто метрів, доцільно розглянути 

варіант з оптичним кабелем. Але, за цих варіантів, на 

компанію також покладається і подальша підтримка 

стану СКС (Структурована кабельна система), і якщо з 

витою парою проблеми не такі гострі, то для ремонту 

оптичного кабелю необхідно задіяти кваліфікований 

персонал з високоточними приладалми, частіше за все за 

таких потреб користуються послугами сторонніх 

організації. Інший варіант, використання не прямого 

фізичного, а логічного з’єднання, завдяки якому, перший 

фактор – відстань, перестає грати ключову роль в 

проектуванні. Існує безліч варіантів організації такого 

з’єднання,  від послуг провайдерів PWE3, VPLS та VRF, 

до організації логічного з’єднання власними силами, 

отримуючи від провайдера тільки послугу 

широкосмуговго доступу до мережі Інтернет. Останній 

варіант буде розглянутий більш детально, по причині 

того що організація такого підключення не тягне за 
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собою плату за додаткові послуги, тобто є більше 

вигідною в економічному плані.  

Другим фактором, але не менш важливим 

фактором є безпека. Як було сказано раніше, за 

допомогою логічного з’єднання, перший фактор 

перестає грати ключову роль, другу проблему також 

легко вирішити, головне правильну вибрати технологію,  

а якщо бути точнішим, поєднання технологій.  

GRE over IPSec, це поєднання двох тунельних 

протоколів яке забезпечує потреби в з’єднанні офісів. 

Перша частина зв’язки -  GRE (Generic Routing 

Encapsulation),  відповідає за створення самого тунелю, 

перевагою використання GRE є можливість його 

взаємодії з протоколами динамічної маршрутизації, чого 

не можна сказати про тунель на основі чистого IPSec (IP 

Security). Друга частина зв’язки – IPSec, 

використовується для шифрування трафіку. IPSec – це 

набір протоколів: ESP (Encapsulating Security Payload) та 

AH (Authentication Header) – відповідаються за 

аутентифікацію джерела та перевірку цілісності данних, 

IKE (Internet Key Exchange) – відповідає за формування 

первинного тунелю управління, на основі якого 

створюється та підтримується тунель для передачі 

данних. Використовувати IPSec у даному необхідно 

використовувати в транспортному режимі. 

Дана технологія цілком забезпечить 

конфіденційну передачу данних між територіально 

рознесеними мережами, але, шифрування створює 

велике навантаження на обладнання, тому це необхідно 

враховувати при проектуванні мережі. 

Список використаних джерел: 

1. https://linkmeup.ru/blog/50.html 

  

https://linkmeup.ru/blog/50.html
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БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ СИСТЕМИ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ 

«РОЗУМНИМ БУДИНКОМ» 

         Пелехай Сергій Віталійович   

Навчально-науковий інститут телекомунікацій  

Державний університет телекомунікацій 

м.Київ 

    У наш час дуже важко уявити світ без сучасних 

технологій. Однією з таких є система «розумний 

будинок». Система «розумний будинок» з’явилися 10-15 

років тому для покращення умов проживання та 

полегшення щоденних клопотів у побуті, економії часу і 

коштів. Спочатку зв'язок між органами управління 

підсистем, їх датчиками і керуючим комп’ютером 

«розумного будинку» здійснювався через проводи. Потім 

розвиток Інтернету призвів до безпровідного управління. 

Тепер системою «розумний будинок» управляють через 

локальні мережі Wi-Fi в будь-якій точці Землі, за умови 

наявності там мережі Інтернет. 

    Система «розумний будинок» дає можливість 

відстежити максимально можливе число зон об’єкта 

датчиками, камерами та іншими пристроями. Для 

максимальної зручності користувачів в систему 

«розумний будинок» включають: 

- управління електроживленням будівлі і його 

освітленням; 

-  безпека (охорона і протипожежна сигналізація, 

багатозональне відеоспостереження, захист від 

протікання води); 

- автоматичні електроприводи (віконних жалюзі, воріт); 

- метеостанція контролю погоди, яка фіксує і аналізує 

параметри зовнішнього середовища-температуру 

повітря, його вологість, швидкість вітру та інші (за 

потребою); 

- пристрої для розваг і дозвілля (домашній кінотеатр, 

музичний центр та інше); 

- клімат-контроль (система вентиляції, обігріву та 

кондиціонування повітря). 
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     Створення комфортного і безпечного 

середовища проживання для людей-одне з головних 

переваг інтелектуальної системи управління «розумним 

будинком». Одна з найбільш примітних особливостей 

системи «розумний будинок» -  злагоджена робота всіх 

побутових приладів, що знаходяться в будинку, квартирі, 

офісі. 

     Отже, споживач має можливість сам обирати та 

керувати саме тими функціями, які вважає найбільш 

важливими і актуальними. Під потреби споживача 

підбирається комплектація і розробляється схема 

підключення системи інтелектуального управління 

«розумним будинком». Технології автоматизації 

«розумний будинок» з року і рік стрімко набувають 

популярності в Україні. 

 

Посилання: 

1 .Що таке і як працює система”Розумний будинок. 

https://ds-electronics.com.ua/ua/support/blog/ymniy-

dom/chto-takoe-i-kak-rabotaet-ymniy-dom/ 

2. Що таке «розумний будинок» 

 https://www.smarthouse.ua/ua/umnyj_dom.html 

  

https://ds-electronics.com.ua/ua/support/blog/ymniy-dom/chto-takoe-i-kak-rabotaet-ymniy-dom/
https://ds-electronics.com.ua/ua/support/blog/ymniy-dom/chto-takoe-i-kak-rabotaet-ymniy-dom/
https://www.smarthouse.ua/ua/umnyj_dom.html
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АНАЛІЗ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ 

ЛОКАЛЬНИХ МЕРЕЖ ЗВ’ЯЗКУ 

Морозов Костянтин Костянтинович 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут телекомунікацій 

м.Київ 

 

Неодмінним атрибутом діяльності будь-якої 

сучасної комп'ютеризованої компанії є використання 

локальної обчислювальної мережі, також відомої під 

абревіатурами ЛОМ або LAN (розшифровується як Local 

Area Network). Цим терміном позначають сукупність з 

програмного (Software) і апаратного (Hardware) 

забезпечення, за допомогою якої здійснюється 

об'єднання декількох комп'ютерів в єдину систему, з 

основним призначенням у вигляді зберігання і обробки 

різної цифрової інформації. 

Провідна або безпровідна комп'ютерна локальна 

мережа є необхідним і звичним елементом технічної 

інфраструктури будь-якого офісу, установи або 

промислового підприємства. Об'єднання комп'ютерів в 

єдину мережу, яка працює на основі Ethernet і Wi-Fi 

технологій обміну пакетами даних, дозволяє впровадити 

і експлуатувати мережеві програмні продукти, 

оптимізувати всі внутрішні інформаційні процеси, 

організувати для кожного робочого місця доступ до 

інтернету і забезпечити захист даних від 

несанкціонованого доступу ззовні [1,с.227]. 

Сучасні локальні обчислювальні мережі 

забезпечують виконання таких основних функцій, як 

дистанційна передача інформації, спільне використання 

файлів, спільне використання обладнання, миттєвий 

обмін повідомленнями, забезпечення координації 

спільної роботи [2,c.152]. 

Аналізуючи особливості дистанційної передачі 

інформації слід відзначити дві переваги. Перше полягає у 

високій швидкості передачі даних - електричний сигнал, 

що йде по дроту, пересувається куди швидше, ніж 
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співробітник з необхідним документом, який необхідно 

доставити з одного відділу в інший. Другий плюс полягає 

в можливості економити чорнило і папір у принтері - 

замість того, щоб передавати документацію в 

роздрукованому вигляді, її можна пересилати 

електронною поштою. 

Спільне використання файлів в мережі дозволяє  

учасникам спільно використовувати необхідні дані і 

програмні продукти, без необхідності їх обов'язкового 

дублювання на кожному з комп'ютерів. ЛОМ дозволяє 

декільком користувачем працювати з однією програмою 

або одним документом одночасно, бачачи що вносяться 

іншими учасниками правки в режимі реального часу. 

До можливості спільного використання обладнання 

можливо віднести таке одладнання принтери, сканери, 

факси. Дозволяє економити значні суми грошей на 

покупку і регулярному обслуговуванні офісної техніки, 

оскільки завдяки використанню LAN відпадає 

необхідність купувати оргтехніку для кожного робочого 

місця - достатньо встановити одне колективне мережеве 

пристрій. 

Миттєвий обмін повідомленнями, здійснюється за 

допомогою корпоративної електронної пошти або 

локального чату. Дозволяє не тільки забезпечити 

оперативність доставки і заощадити велику кількість 

паперу, але і гарантувати прочитання листів 

одержувачами. 

Забезпечення координації спільної роботи. 

Організація локальної обчислювальної мережі дозволяє 

всім співробітникам працювати єдиною злагодженою 

командою, під час здійснення спільного вирішення тих чи 

інших завдань, залишаючись на своєму робочому місці. 

Одночасно з цим відбувається спрощення контролю за 

виконанням роботи керівниками, оскільки така мережа 

являє собою цільне віртуальний простір з можливістю 

легкого спостереження за будь-яким з підключених до неї 

ділянок [3,c.24]. 
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До всього іншого, ЛОМ дозволяє налаштовувати 

просунуті політики безпеки, що обмежують доступ 

конкретних співробітників або груп користувачів до 

певної важливої інформації. Всі ці та інші функції 

настроюються досвідченими професійними 

copyprinter.ru, які виконують обслуговування ЛОМ. 

Іншими словами, з огляду на перелічені функціональні 

можливості, грамотно налаштована LAN є потужний 

робочий інструмент, на порядок полегшує роботу 

компаній. 

 

Список використаної літератури: 

1. Таненбаум Э, Уэзеролл Д. «Компьютерные сети.» – 

Питер, 2014. – 960 с. 

2. «Компьютерные сети. Принципы, технологии, 

протоколы.», 992стр.,2016 

3. Росляков А.В. Сети доступа. Учебное пособие для 

вузов. –М.: Горячая линия Телеком, 2008. –96 с. 
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ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

Водько Андрій Романович  

Навчально-науковий інститут телекомунікацій  

Державний університет телекомунікацій 

м.Київ 

 Анотація: Навіть якщо ви не чуєте щодня згадки 

хмарних технологій, вам варто знати, що вони — всюди. 

Хмарні технології постійно розвиваються, що дозволяє 

вам зберігати ще більше даних не на жорсткому диску 

комп'ютера, а в персональному хмарному сховище в 

інтернеті. 

 Коли ви зберігаєте дані в пам'яті свого комп'ютера 

або смартфона, ви можете швидко отримувати до них 

доступ. Але тільки з цього комп'ютера або по локальній 

мережі. Це зручно, але не завжди і не у всіх 

випадках. Хмарні технології дозволяють вам 

зберігати дані на сторонньому сервері, доступ до 

якого ви отримуєте виключно за наявності 

підключення до мережі. Зате з будь-якого девайса. 

Грубо кажучи, ви зберігаєте дані в інтернеті.  

Для того, щоб попрацювати з хмарними технологіями, 

вам необхідно отримати доступ до своїх даних або 

програм через інтернет. Або синхронізувати дані з 

даними в мережі, коли ви до неї підключитеь. Простим 

користувачам буває досить вільних сховищ, простір на 

яких надається безкоштовно. Великі організації 

працюють з потужними хмарними сервісами, орендуючи 

у них простір. Для бізнесу провідні мережеві компанії 

пропонують своїм клієнтам простір також, як 

власники складів здають осередки і контейнери 

стороннім користувачам. Так стрімінговий сервіс 

Netflix орендує простір у Amazon, тому передплатники 

без проблем можуть переглядати контент. 

Іноді грань між хмарними технологіями і локальним 

зберіганням даних здається дуже розмитою. Це тому що 

хмарні технології сьогодні пов'язані практично з 

усім, що є у вас на комп'ютері. Так ви можете без 

проблем відправити з додатку Microsoft Office 365 свої 
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файли в сховище OneDrive, зайвий раз нікуди не 

перемикаючись. 

Переваги та обмеження хмарних технологій 

Хмарні технології дозволяють вам зберігати дані в 

мережі і отримувати до них доступ з будь-якого 

пристрою. Тобто, навіть якщо ваш основний девайс 

вийде з ладу або не опиниться під рукою, всі потрібні 

вам файли ви зможете скачати з хмари. Звичайно, 

якщо у вас є доступ до інтернету в даний момент. 

Необхідність підключення до інтернету є одночасно і 

гідністю, і обмеженням хмарних технологій. З одного 

боку, ви можете зберігати купу різних даних як на 

жорсткому диску, тільки у віртуальному просторі. З 

іншого   — без інтернету ви їх не отримаєте. А великі 

файли ще й завантажуватися можуть довго, в залежності 

від швидкості вашого інтернету. Та й тим, хто все ще 

живе з інтернетом по трафіку, завантажувати потрібні 

файли просто не вигідно. 

Але з розвитком технологій передачі даних хмарні 

технології також удосконалюються. Вони   — вже не 

майбутнє для зберігання і передачі даних. Вони   — 

наше сьогодення. 

     Перелік використаної літератури: 

 1. Що таке хмарні технології: 

ipkey.com.ua/uk/faq/942-cloud-technologies.html 

  

http://ipkey.com.ua/uk/faq/942-cloud-technologies.html
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ЛОКАЛЬНА МЕРЕЖА 

Водько Андрій Романович  

Навчально-науковий інститут телекомунікацій  

Державний університет телекомунікацій 

м.Київ 

 Анотація: Із розвитком нових досягнень в 

технологіях мереж на початку 80-х років мережі почали 

поширюватись. Кожна компанія створювала власні 

стандарти та обладнання, технічні засоби мереж та 

програмне забезпечення. Ця конкуренція привела до 

несумісності створених технологій, та виникненню 

проблем узгодження обладнання. Необхідно було робити 

повне оновлення обладнання. 

 Лока́льна комп'ю́терна мере́жа являє собою 

об'єднання певного числа комп'ютерів на відносно 

невеликій території. В порівнянні з глобальною 

мережею (WAN), локальна мережа зазвичай має 

більшу швидкість обміну даними, менше географічне 

покриття та відсутність необхідності 

використовувати запозичену телекомунікаційну лінію 

зв'язку.  

Локальна комп'ютерна мережа — комп'ютерна мережа 

для обмеженого кола користувачів, що об'єднує 

комп'ютери в одному приміщенні або в рамках одного 

підприємства. 

 До складу локальної мережі входять: 

1. Комп'ютери 

2. Мережеві адаптери 

3. Периферійні пристрої 

4. Передавальне середовище 

5. Мережеві пристрої 

За допомогою локальної мережі один комп'ютер 

отримує доступ до ресурсів іншого, таких, як дані та 

периферійні пристрої (принтери, модеми, факси тощо). 

Використання комп'ютерних мереж дає можливість 

розподілу ресурсів великої вартості, покращення 

доступу до інформації, виконувати швидке та якісне 

https://uk.wikipedia.org/wiki/WAN
https://uk.wikipedia.org/wiki/WAN
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%83_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%96_%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%97
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%97
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прийняття рішень. Прикладом застосування цієї 

технології може бути E-mail. 

Сучасні локальні мережі будуються на 

основі топології зірка з 

використанням концентраторів (хабів), комутаторів (світ

чів) та кабелю UTP чи STP 5ї категорії (вита пара). Дана 

технологія, що носить назву Fast Ethernet дозволяє 

проводити обмін інформацією на 

швидкостях 100Мбіт/с, 1Гбіт/с, 10Гбіт/с та 

навіть 100Гбіт/с. 

Перевагами об'єднання комп'ютерів у локальну мережу 

є: 

 Розподіл даних (Data Sharing). Дані в мережі 

зберігаються на центральному РС та можуть бути 

доступні для будь-якого РС, підключеного до мережі, 

тому не потрібно на кожному робочому місці мати 

накопичувач для зберігання однієї й тієї ж інформації. 

 Розподіл ресурсів (Resource Sharing). Периферійні 

пристрої можуть бути доступні для всіх користувачів 

мережі (наприклад, факс або лазерний принтер). 

 Розподіл програм (Software Sharing). Усі користувачі 

мережі можуть мати доступ до програм, які були один 

раз централізовано встановлені. При цьому повинна 

працювати мережна версія відповідних програм. 

 Електронна пошта (Electronic Mail). Усі користувачі 

мережі можуть передавати або приймати повідомлення. 

У локальних мережах застосовують такі мережеві 

пристрої: 

1. Концентратори 

2. Комутатори 

o Повторювачі 

3. Мости 

4. Маршрутизатори 

Локальні мережі вирішують такі задачі: 

1. Радіус дії обмежується невеликими географічними 

відстанями. 

2. Надає множинний доступ до спільного передавального 

середовища. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/Fast_Ethernet
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ethernet
https://uk.wikipedia.org/wiki/Gigabit_Ethernet
https://uk.wikipedia.org/wiki/10_Gigabit_Ethernet
https://uk.wikipedia.org/wiki/100_Gigabit_Ethernet
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C
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3. Права користувача надаються локальним 

адміністратором. 

4. Надає постійний доступ до сервісів локальної мережі. 

5. Фізично з'єднує пристрої на невеликій відстані. 

Існують такі поширені реалізації локальних мереж: 

 Ethernet — локальна мережа з шинною топологією і 

випадковим методом доступу. 

 Token Ring — кільцева мережа з маркерним методом 

доступу. 

 FDDI — технологія побудови комп'ютерних мереж, що 

використовує для передачі сигналу оптоволоконний 

кабель 

     Перелік використаної літератури: 

 1. Локальна мережа: 

uk.wikipedia.org/wiki/Локальна_мережа 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Ethernet
https://uk.wikipedia.org/wiki/Token_Ring
https://uk.wikipedia.org/wiki/FDDI
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ТЕХНОЛОГІЯ ЧАСТОТНО-ОРТОГОНАЛЬНОГО 

МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В LTE 

Дурман Володимир Володимирович 

Державний Університет Телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут Телекомунікацій  

м.Київ 

 

У системах широкосмугового бездротового 

доступу (ШБД) основним руйнівним фактором цифрових 

каналів є перешкоди з багатостороннього прийому. Через 

неодноразове відображення радіосигналів від будівель та 

інших будівель, цей тип перешкод є особливістю 

прийому широкомовної програми в містах з кількома 

будівлями. Основоположним методом вирішення цієї 

проблеми є використання ортогональної технології 

частотного поділу частот OFDM, яка спеціально 

розроблена для опору перешкодам для прийому 

багатостороннього прийому. 

Поки що метод мультиплексування ортогонального 

поділу частоти (технологія мультиплексування 

ортогонального частотного поділу) використовується для 

вирішення проблем, які виникають при передачі та 

обробці сигналів у бездротових високошвидкісних 

мережах. Поширення сигналу у відкритому середовищі 

(наприклад, радіохвилі) супроводжується виникненням 

різних перешкод, а його джерело перешкод - найбільш 

обширний сигнал. 

У точці прийому отриманий сигнал є 

суперпозицією (інтерференцією) багатьох сигналів з 

різною амплітудою та зміщенням відносно один одного у 

часі, що еквівалентно фазі доданого сигналу. 

Багатопроменеві перешкоди можуть спричинити 

спотворення прийнятого сигналу. Багатопроменеві 

перешкоди притаманні будь-якому типу сигналу, але 

особливо негативно впливають на широкосмугові 

сигнали. Справа в тому, що при використанні 

широкосмугового сигналу через перешкоди деякі частоти 

будуть накопичуватися в одній фазі, що призведе до 
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збільшення сигналу, тоді як деяка зворотна фаза призведе 

до того, що фаза буде реверсуватись, внаслідок чого 

сигнал на цій частоті спадатиме. Якщо мова йде про 

багатопроменеву інтерференцію, яка виникає при 

передачі сигналів, є два крайні випадки. У першому 

випадку максимальна затримка між різними сигналами не 

перевищує тривалість символу, і втручання відбувається 

в межах переданого символу. У другому випадку 

максимальна затримка між різними сигналами перевищує 

тривалість одного символу, і внаслідок утворення 

сигналів перешкод, що представляють різні символи, 

виникає так звана інтерференційна інтерференція (ISI). 

Міжсимвольна інтерференція має найбільший 

негативний вплив на спотворення сигналу. Оскільки 

символ - це дискретний стан сигналу, який 

характеризується значеннями несучої частоти, амплітуди 

та фази, амплітуда та фаза сигналу змінюватимуться для 

різних символів, тому відновити вихідний сигнал дуже 

важко. Еквалайзери частоти використовуються для 

уникнення  ефектів багатошарового поширення, але в 

міру збільшення швидкості передачі даних (збільшення 

швидкості символу або ускладнення схеми кодування) 

ефективність використання еквалайзера знизиться. 

Тому при більш високій швидкості передачі 

використовується принципово інший метод кодування 

даних, ортогональне мультиплексування поділу частоти 

(OFDM). Ідея цього методу полягає в тому, що потік 

даних розподіляється по багатьох частотних підканалах, 

а передача здійснюється паралельно по всіх цих 

підканалах. У цьому випадку, оскільки передача даних 

здійснюється одночасно на всіх каналах, швидкісна 

передача точно реалізується, а швидкість передачі в 

окремому підканалі може бути низькою. 

Метод поділу широкосмугового каналу на 

ортогональні частотні підканали називається 

ортогональним множенням частотного поділу частот 

(OFDM). Однією з головних переваг методу OFDM є 

поєднання високої швидкості передачі бітів з ефективним 
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багатошаровим поширенням. Більш конкретно, 

технологія OFDM сама по собі не може усунути 

багатостороннє розповсюдження, але це створює 

необхідну умову для усунення наслідків міжсимвольних 

перешкод. 

LTE використовує модуляцію OFDM, яка була 

ретельно вивчена в системах DVB, Wi-Fi та WiMAX. 

Технологія OFDM передбачає передачу широкосмугових 

сигналів шляхом незалежної модуляції вузькосмугових 

піднесучих на певному кроці частоти. Символ OFDM 

містить набір модульованих піднесучих. У часовій 

області символ OFDM включає поле даних (корисна 

інформація) і так званий циклічний префікс CP (Cyclic 

Prefix) - сегмент повторної передачі в кінці попереднього 

символу. Застосування технології OFDM в каналі 

низхідної лінії зв'язку та каналі висхідної лінії зв'язку 

відрізняється. У низхідній лінії зв'язку ця технологія 

використовується не тільки для передачі сигналу, але і 

для організації багаторазового доступу (OFDMA), тобто 

для мультиплексування каналів користувача. 

Висновок. Проведений аналіз показує, що використання 

принципів модуляції широкосмугового сигналу OFDM на 

лінії « вгору» і « вниз » відповідно обумовлено 

особливостями приймально- передавальних станцій, 

необхідністю забезпечення заявленої якості 

обслуговування, пропускної здатності. Основна перевага 

OFDM - це незалежна модуляція багатьох ортогональних 

піднесучих, розташованих у частотній області певної 

висоти. Принцип OFDM використовують у різних схемах 

модуляції, що дозволяє зберегти позитивні риси 

модуляції, а також знизити пікову і середню потужність 

передачі, як у випадку з SC-FDMA, або підвищити 

стійкість до багатопроменевого розповсюдження і 

міжсимвольної інтерференції , як при OFDMA. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ IP-

ТЕЛЕФОНІЇ 

Дурман Володимир Володимирович 

Державний Університет Телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут Телекомунікацій  

м.Київ 

 

У міру зростання бізнесу росте і число 

співробітників та клієнтів. Кількість кліків, замовлень та 

продажів збільшується. Звучить добре! Однак при цьому 

стає важче відповісти на телефон, опрацювати заявку, 

стежити за процесом, вчасно звернутися до 

постачальника та без помилок заповнити документ. 

Однак при цьому стає важче відповісти на телефон, 

опрацювати заявку, стежити за процесом, вчасно 

звернутися до постачальника та без помилок заповнити 

документ. 

IP-телефони можуть допомогти вам уникнути всіх 

цих ситуацій. Але перед тим, як реалізувати це у вашій 

компанії, найкраще зрозуміти, що це таке і як це 

допоможе. 

IP телефонія - це технологія зв'язку, яка 

використовує спеціальні протоколи для передачі 

цифрової голосової інформації через Інтернет. Під час 

дзвінка програма (кодек) перетворює голос у дані, 

стискає його, відправляє одержувачу, а потім повторно 

розшифровує його мовою, щоб ви могли поговорити із 

замовником. 

Стиснення може зменшити навантаження мережі та 

пришвидшити передачу сигналу. Тому використання 

телефонів може знизити вартість дзвінків в середньому на 

20-30%. Крім того, на відміну від аналогового зв’язку, 

вам не потрібно платити за хвилинні дзвінки та Інтернет-

дзвінки в режимі реального часу (пауза та тиша не 

пересилаються, тому за це не потрібно платити). Таким 

чином можна багато заощадити! 

Основними перевагами IP телефонії є: 



322 
 

 зменшення витрати на розмову за рахунок: значного 

стиснення мовної інформації; паузи (розмова, зміст), як 

правило, половина часу розмови; більш ефективного 

використання каналів зв'язку; багато абонентів 

використовують один канал зв'язку одночасно; 

 можливість захисту каналів зв'язку від прослуховування; 

 легкість у користуванні. 

Хороший Інтернет та IP телефонія створили 

справжнє диво. Ці інструменти допоможуть вирішити 

наступні проблеми: 

 Втрату нових клієнтів. 

 Пропущені дзвінки. 

 Мало замовлень та продажів. 

 Низький рівень довіри. 

 Брак часу на дзвінки. 

 Неякісну роботу підлеглих. 

 Вирішення спірних питань. 

Щоб підключитися до ІР-телефонії, вам потрібно: 

1. Визначте провайдерів - на поточному ринку існує багато 

послуг, тому вам потрібно знайти найкращий варіант для 

вас. 

2. Виберіть тарифний план - обчисліть бюджет та 

перерахуйте необхідні варіанти: кількість робочих місць, 

іноземні дзвінки, віджети замовлення телефону 

тощо.Купити нові або підключити до АТС вже існуючі 

номери. 

3. Визначте, які пристрої використовуватимуть працівники: 

IP-телефони, підключені через IP-шлюзи, смартфони, 

гарнітури або офісні телефони. 

4. Виберіть кілька хвилин, щоб налаштувати. 

Висновок. Досвід клієнтів показує, що IP-телефонія 

може не тільки заощадити гроші, але і допомогти вам 

заробити більше. Телефон, інтегрований у систему CRM, 

дозволяє налагодити багато бізнес-процесів у компанії. 

Тому виберіть і розгорніть свій IP-телефон, щоб 

поліпшити продажі та якість обслуговування. 
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МОБІЛЬНИЙ ЗВ'ЯЗОК ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 

Тюпало Микола Володимирович 

Державний Університет Телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут Телекомунікацій 

 

Мобільні телефони сьогодні є однією з 

найуспішніших та найактивніших технологій у галузі 

радіозв’язку. Все більше людей використовують мобільні 

телефони як поширений і необхідний метод спілкування. 

Тому для операторів закономірно збільшувати кількість 

базових станцій для покращення якості зв'язку та надання 

послуг для зростаючої кількості користувачів та 

охоплення мереж у нових районах. 

Однак більшість користувачів не знайомі з 

принципами радіозв'язку. Це викликає занепокоєння, що 

високочастотні радіосигнали, що передаються між 

мобільними телефонами та базовими станціями, можуть 

негативно впливати на здоров'я. Деякі пости публічно 

спекулюють на страхах людей. У поєднанні з відсутністю 

достовірної інформації це викликає досить чіткі питання 

для громадськості. Основні українські оператори 

мобільного зв'язку погоджуються щодо загального стану 

телекомунікаційної галузі.  

Сьогодні в Україні понад 51 мільйон абонентів від 

різних мобільних операторів. Швидкість мобільного 

проникнення становить близько 108%. За 10 років 

мобільного зв’язку кількість абонентів збільшилася в 

1000 разів порівняно з 1997 роком. Мобільні телефони 

стали основним засобом комунікації і невід’ємною 

складовою нашого життя. 

Мобільний зв’язок забезпечується розвиненою 

мережею базових станцій (фіксованими антенами), яка 

передає інформацію до комутаційних центрів за 

допомогою радіочастотних сигналів (радіочастотних 

сигналів). Сьогодні у світі є приблизно 1,4 мільйона 

базових станцій. Знаходиться в Україні. Для покращення 

якості мобільного зв’язку оператори збільшують 

кількість базових станцій та постійно вдосконалюють їх 
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відповідно до останніх технологічних розробок у галузі. 

Той факт, що існує багато засобів радіотехнічної 

технології, іноді турбує потенційний вплив радіосигналів 

на здоров'я користувачів. 

Це питання уважно пильно спостерігається 

міжнародною спільнотою. За останні десять років у 

всьому світі було проведено сотні досліджень 

радіочастотних електромагнітних полів, включаючи 

вплив сигналів мобільних пристроїв та мережевих 

елементів на людину. 

В результаті цього дослідження Всесвітня 

організація охорони здоров'я (ВООЗ) офіційно визнала: 

"Жодні останні інспекції не підтвердили, що поля РФ, що 

створюються мобільними телефонами або базовими 

станціями, негативно впливають на здоров'я людини". 

Важливо також знати, що Україна впровадила деякі 

найсуворіші стандарти безпеки електромагнітного 

випромінювання з компонентів мобільної мережі у світі. 

Максимальний рівень викидів, встановлений Україною, 

значно нижчий, ніж рівень радіочастотного 

випромінювання радіо- і телевізійних передавачів та 

деяких інших побутових приладів (наприклад, 

мікрохвильових печей). 

Висновок. Базова станція встановлюється для 

забезпечення надійного зв'язку в заданій області 

(називається зоною покриття). Базові станції 

об'єднуються в одну мережу за допомогою радіорелейних 

прольотів або оптоволоконних з'єднань для підтримки 

безперебійного зв’язку між мобільними користувачами 

під час переміщення користувального простору. Тому, 

якщо загальна випромінювана потужність не перевищує 

максимально допустимий рівень, встановлений нормами 

охорони здоров'я, базову станцію можна встановити. 

Граничне значення електромагнітного випромінювання в 

Україні - 10 мкВт / см2. 
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ЕРШКССОН І KDDI ВІДВИЩУЮТЬ 

ПРОДУКТИВНІСТЬ МЕРЕЖІ В ЯПОНІЇ ЗА 

ДОПОМОГОЮ ОПТИМІЗАЦІЇ НА ОСНОВІ AI 

Місюра Євген Ігорович 

 Державний Університет Телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут Телекомунікацій 

м.Київ 

 

     KDDI, провідний оператор мобільного зв'язку в 

Японії, вступив в партнерські відносини з Ericsson для 

реалізації інноваційного рішення на основі AI для 

оптимізації своєї мережі радіодоступу LTE і поліпшення 

якості обслуговування кінцевих користувачів. Рішення, 

що є частиною пропозиції керованих послуг Ericsson, 

автоматично знаходить оптимальні параметри 

радіомережі в мережі, що призводить до підвищення 

ефективності використання спектра між смугами і 

підвищення пропускної спроможності. Співпраця є 

частиною програми KDDI по штучному інтелекту і 

автоматизації, яка спрямована на пошук інноваційних 

способів модернізації оптимізації та забезпечення кращої 

продуктивності для клієнтів оператора. 

У серії випробувань, проведених в густонаселених 

міських районах, рішення Ericsson на основі AI 

поліпшило пропускну здатність мережі майже на 10 

відсотків. Зазвичай для KDDI потрібні були б тисячі 

годин, щоб виконати аналіз в масштабі всієї мережі, щоб 

отримати оптимізовані параметри, але завдяки рішенню 

Ericsson процес тепер займає менше 30 хвилин. 

Оскільки результати перевершили всі очікування, 

KDDI і Ericsson в даний час розширюють цей підхід в 

декількох додаткових географічних районах Японії. 

Yasuo Ohkouchi, генеральний директор відділу 

технічного розвитку мобільних мереж, каже: «Ми 

визначили підвищення продуктивності мережі як 

критичний чинник для надання нашим клієнтам 

відмінного мережевого досвіду. Однак сьогодні ми 

витрачаємо на це величезну кількість часу. 
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«Використовуючи методологію машинного навчання, 

надану компанією Ericsson, ми бачимо, що оптимізація 

мережі, що враховує специфічні особливості кожної 

області, може бути виконана в набагато коротші 

терміни». 

Кріс Хоутон (Chris Houghton), глава відділу ринків 

Північно-Східної Азії, Ericsson, каже: «У KDDI дуже 

чітке бачення, яке ставить задоволення потреб клієнтів в 

якості першочергового завдання, і вони вважають 

продуктивність мережі ключовим фактором. Оптимізація 

мережі Ericsson на основі AI - це технологія, призначена 

для підвищення продуктивності мережі з абсолютно 

новими рівнями швидкості, масштабованості і 

ефективних результатів. Ми з нетерпінням чекаємо 

продовження нашої тісної співпраці з KDDI, оскільки ми 

підтримуємо їх у досягненні їх цілей ». 

У 2018 році Ericsson створила лабораторії Global 

Artificial Intelligence Accelerator для розробки конкретних 

варіантів використання і тестування їх в реальних 

мережевих середовищах. Ерікссон прагне до подальшого 

вдосконалення своїх можливостей штучного інтелекту 

для підтримки процесу автоматизації своїх клієнтів в 

епоху 5G. 

Сучасні рішення Ерікссон з проектування та 

оптимізації мереж поєднують в собі існуюче ноу-хау з 

безлічі складних завдань по консолідації мереж з 

машинним навчанням наступного покоління. Це 

максимізує взаємодію з кінцевими користувачами в 

мережах постачальників послуг при мінімальній вартості 

володіння. 

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 

https://www.ericsson.com. 

https://analyticsindiamag.com 

https://www.kddi.com 

  

https://analyticsindiamag.com/
https://www.kddi.com/


329 
 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕРЕЖ ДЛЯ ДАТА-

ЦЕНТРІВ 

 

Борзенков Микита Сергійович 

Державний університет телекомунікацій, 

Навчально-науковий інститут телекомунікацій  

м.Київ 

 

В даній роботі розглянуто основні тенденції 

розвитку мереж для оптимізації дата-центрів, зокрема 

застосування нових архітектур взаємних зєднань і 

мережевих протоколів та застосування контейнерних 

модульних дата-центрів. 

Щоб оптимізувати дата-центри і водночас 

підвищити їх продуктивність, а також скоротити середній 

час затримки, хмарні гіганти Інтернету, наприклад 

Google, Facebook, Amazon і Microsoft – постійно 

розгортають нові проекти мереж для дата-центрів. Хоча 

ці проекти і є пропрієтарними, можна описати ряд 

важливих тенденцій. 

Однією з таких тенденцій є застосування нових 

архітектур взаємних з'єднань і мережевих протоколів, які 

дозволяють долати недоліки традиційних ієрархічних 

систем. Наприклад, активно використовується підхід із 

заміною ієрархії комутаторів і маршрутизаторів на повно 

зв'язну топологію. Дана топологія показана на Рис.1. 

 
Рис.1 Сильно зв'язана топологія мережі даних 

У подібній системі кожен комутатор першого рівня 

підключається до всіх комутаторів другого рівня, так, 

щоб міжхостовому трафіку ніколи не доводилося 

підніматися над рівнями комутаторів і при наявності n 



330 
 

комутаторів першого рівня ми побачимо між будь-якими 

двома комутаторами другого рівня n непересічних 

шляхів. Такий дизайн дозволяє значно оптимізувати 

міжхостову передачу даних. Щоб переконатися в цьому, 

знову повернемося до нашого прикладу з 40 потоками. 

Топологія з рис.1 дозволяє справлятися з такою 

сукупністю потоків, оскільки існує чотири непересічних 

шляхи між першим і другим комутаторами другого рівня. 

Разом вони дають загальну пропускну здатність в 40 Гбіт 

/ c між вищезгаданими двома комутаторами.  

Подібний варіант дизайну не тільки дозволяє 

значно згладити обмеження, пов'язане з міжхостовою 

пропускною спроможністю, але також створює більш 

гнучке обчислювальне і службове середовище, де зв'язки 

між будь-якими двома стійками, що не підключеними до 

одного і того ж комутатора, є логічно еквівалентними, 

незалежно від конкретного розташування цих стійок в 

дата-центрі.  

Інша важлива тенденція пов'язана із застосуванням 

контейнерних модульних дата-центрів (MDC). Збірка 

MDC представляє собою «міні дата-центр», укладений в 

стандартному 12-метровому транспортуючому 

контейнері. У кожному такому контейнері налічується до 

декількох тисяч хостів, встановлених в десятках щільно 

розташованих стійок. Там, де встановлюється великий 

дата-центр, такі контейнери підключаються один до 

одного і до Інтернету. Коли контейнер в заводській 

комплектації встановлюється у великому дата-центрі, 

технічне обслуговування такого контейнера часто 

ускладнюється.  

Тому кожен контейнер конструюється з 

розрахунком на поступове зниження продуктивності 

(м'яку деградацію). У міру того, як з часом компоненти 

контейнера (сервери і комутатори) починають 

відмовляти, контейнер продовжує працювати, але його 

продуктивність поступово знижується. Після того, як 

значна частина компонентів відключиться і, таким 

чином, продуктивність впаде нижче прийнятного 
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порогового рівня, весь контейнер вилучають з 

експлуатації і замінюють новим. При побудові дата-

центру з контейнерів виникають нові виклики, пов'язані з 

прокладкою мереж. З MDC-контейнерами 

використовуються мережі двох типів: внутрішня мережа, 

обмежена межами одного контейнера, і опорна (базова) 

мережу, що з'єднує між собою контейнери.  

У кожному контейнері, який містить близько 

декількох тисяч хостів, можна побудувати повно зв'язну 

мережу, описану вище, користуючись недорогими 

легкодоступними комутаторами Gigabit Ethernet. Однак 

створення опорної мережі, яка включає в себе сотні і 

тисячі контейнерів, але при цьому повинна забезпечувати 

широку смугу передачі даних між хостами під типовою 

навантаженням - як і раніше нетривіальне завдання. При 

застосуванні сильно пов'язаних топологій виявляється 

дуже складно розробляти алгоритми маршрутизації для 

взаємодії комутаторів такої мережі. Можливе рішення - 

застосувати випадкову маршрутизацію. Інший варіант 

використання на кожному хості декількох інтерфейсних 

карт. Це дозволяє підключити хост відразу до декількох 

дешевих доступних комутаторів, а самі хости можуть 

інтелектуально направляти трафік між цими 

комутаторами. В сучасних дата-центрах широко 

застосовуються варіанти і розширення цих підходів. 

Ймовірно, незабаром майбутньому з'являться і багато 

інших інновацій в проектуванні дата центрів.  
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Анотація 

Сьогодення, по причині стрімкого росту числа і 

різноманіття стаціонарних і мобільних засобів зв’язку, 

зіштовхнулося із необхідністю рішення сучасними 

телекомунікаційними комплексами актуальної і 

найважливішої задачі – забезпечення високої якості 

надаваємих ними послуг зв’язку. Як результат це 

призводить до посилення вимог до їх електромагнітної 

сумісності, а також врахування того факту, що 

більшість систем зв’язку функціонує в умовах дії 

складної завадової обстановки при дії усіх видів завад – 

флуктуаційних, зосереджених і імпульсних. Одними з 

перших, хто у своїх роботах представив результати 

досліджень можливих шляхів покращення 

завадостійкості каналів зв’язку, можна вважати 

Котельнікова В.А. з теорією потенційної 

завадостійкості та Шеннон К. з основами теорії 

оптимального кодування. Однак, слід враховувати ще і 

те, що з перелічених вище завад лише флуктуаційні 

можуть бути представлені гаусівськими моделями, 

решта ж, здебільшого мають негаусівську основу. Крім 

того, постійне збільшення швидкості передачі 

призводить до того, що деякі завади, які співмірні з 

первинним елементом сигналу як по тривалості, так і по 

ширині спектру, важко класифікувати, а тому вони 

займають проміжне положення. Тому, останнім часом, 

більше уваги приділяється саме рішенням задач 

дискретних і безперервних повідомлень в умовах дії 

складних негаусівських завад. Використання моделей 

завад у вигляді марківських процесів, що представлені у 
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вигляді нелінійних стохастичних диференційних рівнянь, 

можна вважати найбільш сприятливим підходом. 

Це дає можливість забезпечити найбільш вагомі 

результати у цій області, а також отримати 

фундаментальні результати в області нелінійної 

фільтрації, яка застосовувалась для оцінювання 

невідомих характеристик та виявлення сигналів на фоні 

негаусівських завад і інших напрямках. 

Тези 

Показником якості під час прийому дискретних 

повідомлень є імовірність прийому помилкового 

символу. Загальні вирази для імовірностей помилки під 

час прийому в умовах складної завадної обстановки 

отримати складно, з причин різноманіття параметрів 

завад та їх негаусівської статистики. У початкових 

роботах по прийняттю оцінки завадостійкості у каналах 

зв’язку зі складними завадами приймалось багато 

допущень, наприклад ідеалізовані моделі завад. 

Зосередженні завади раніше апроксимувались 

гаусівськими моделями, а імпульсні – у вигляді серії 

дельта імпульсів. З часом з’являлись роботи з надання 

оцінки завадостійкості систем передач у каналах з 

негаусівськими завадами. Узагальнені результати, 

отримав Кловський Д.Д. у роботі, в якій розглядається 

передача дискретних повідомлень по багатопроменевим 

радіоканалам під дією сукупних завад. Вченими  було 

розроблено велику кількість методів, які дозволяють 

отримати наближені формули оцінки і обчислення 

імовірності помилки. Також було описано, що у випадку 

зосередженої завади окрім вигляду вирішальної схеми 

також важлива основа сигналу. Для об’єктивного аналізу 

та підведення висновків завадостійкості слід виконати 

порівняння оптимальних показників завадостійкості 

прийому системи під впливом флуктуаційних, 

гаусівських та зосереджених завад. Спрощений аналіз 

матиме наступний вигляд – порівняння виконати 

можливо для випадку двійкової системи з активною 45 

паузою, яка реалізована на узгоджувальних фільтрах, або 
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на перемножувачах. Виконавши припущення, що в 

системі використовуються протилежні або ортогональні 

сигнали за умов наявності завмирання в каналі зв’язку то 

виконання роздоподілу буде відбуватись по 

релеєвському закону. Розбіжності в реалізації такої 

системи не суттєві, з точки зору теорії потенційної 

завадостійкості. У залежності від каналу зв’язку в якому 

розповсюджується корисний сигнал та зосереджена 

завада, треба звертати увагу на можливі випадки: 

 1) незавмираючий сигнал і завада, такі умови у 

радіотехніці спостерігаються постійно, коли радіостанції 

розташовані на малій відстані одна до одної; 

 2) незавмираючий сигнал, і завмираюча завада; 

 3) завмираючий сигнал, і незавмираюча завада; 

 4) завмираючий сигнал і завада. 
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В даний час для керівництва та топ-менеджменту 

будь якого автотранспортного підприємства 

пріорітетним питанняям є мінімізація витрат, 

пов’язаних з експлуатацією їх автопарку. Розвиток 

технологій GPS навігації та безпосереднє використання 

GPS трекерів дозволяє максимально ефективно, а 

головне оперативно запобігати нецільовому 

використанню автотранспорту в особистих цілях або 

здійсненню не запланованих рейсів. В кожній сфері 

діяльності, в яких може бути впроваджене 

використання  GPS трекерів  гарантується підвищення 

ефективності використання транспорту. Ефективна 

автоматизована диспетчеризація з контролем в режимі 

реального часу дає можливість знизити час простою 

техніки і підвищити ступінь завантаження вантажного 

транспорту, що натомість підвищить якість 

обслуговування клієнтів. Ефективне управління 

автотранспортним підприємством, засноване на 

постійному контролі, дозволяє збільшувати швидкість 

обслуговування клієнтів, швидко вирішувати виникаючі 

спірні ситуації та зменшити витрати палива на 20-30%. 

Всі ці чинники в комплексі вирішують головне завдання - 

мінімізація витрат підприємства в умовах світової 

кризи. 

 

Принцип дії супутникових систем навігації 

заснований на вимірюванні відстані від антени приймача 

на об'єкті до навігаційних супутників, місцезнаходження 

яких відомо з великою точністю. Таблиця положень 

супутників ( «альманах») є в кожному приймачі 

супутникового сигналу до початку вимірювань. Зазвичай 
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приймач зберігає альманах в пам'яті з часу останнього 

включення. Кожен супутник передає в своєму сигналі 

весь альманах. Таким чином, знаючи відстані до 

декількох супутників систем, за допомогою звичайних 

геометричних побудов на основі альманаху 

розраховується положення об'єкта в просторі[1,с.16]. 

Метод вимірювання відстані від супутника до 

антени приймача заснований на визначенні швидкості 

поширення радіохвиль. Для реалізації можливості 

вимірювання часу розповсюджуваного радіосигналу 

кожен супутник навігаційної системи випромінює 

сигнали точного часу, використовуючи синхронізовані з 

системним часом атомний годинник. При роботі 

супутникового приймача його годинник синхронізуються 

з системним часом і при подальшому прийомі сигналів 

супутників обчислюється затримка між часом 

випромінювання, що міститься в самому сигналі, і часом 

прийому сигналу антеною приймача. Маючи цю 

інформацію, навігаційний приймач обчислює координати 

антени[2,с.35]. Інші параметри руху (швидкість, 

напрямок, пройдену відстань) обчислюється на основі 

вимірювання часу, об'єкт витратив на переміщення між 

двома або більше точками з координатами, визначеними 

за попередніми розрахунками. 

Найвідоміші на сьогодні системи супутникової 

навігації: 

1. GPS NAVSTAR (Global Positioning System Navigation 

Satellite Time and Ranging) - високоточна супутникова 

система навігації, яка дозволяє визначити 

місцезнаходження об'єкта, його широту, довготу і висоту 

над рівнем моря, а також напрямок і швидкість його руху. 

Комплекс NAVSTAR розроблений, втілений і належить 

Міністерству оборони США. 

2. ГЛОНАСС (Глобальна Навігаційна Супутникова 

Система) - російська радіонавігаційна супутникова 

система, розроблена на замовлення Міністерства оборони 

СРСР. 
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3. ГАЛІЛЕО - система супутникової навігації 

Європейського Союзу та Європейського космічного 

агентства. 

4. Бейдоу - китайська супутникова система навігації. 

Планується, що космічний сегмент навігаційної 

супутникової системи Бейдоу буде складатися з 

орбітального угрупування змішаного типу, що 

складається з супутників на орбітах 3 типів. 

Всі вони працюють за схожим принципом: для 

середнього по точності позиціювання в просторі антена 

приймача повинна отримувати сигнал мінімум від 4 

супутників системи (або від 3, якщо 1 з координат відома, 

наприклад, висота над рівнем моря судна в океані - 0 м), 

але є певні відмінності[3,с.41]. Наприклад, кожна 

супутникова навігаційна система визначає 

місцезнаходження в «своїй» системі координат, кожна з 

систем супутникової навігації належить іншій країні або 

угрупованням країн. Але ці фактори не є важливими для 

користувачів, набагато важливіше відмінностями є нахил 

і кількість орбіт, на яких знаходяться супутники, а також 

їх кількість, період обертання навколо Землі, так як саме 

ці параметри найбільше впливають на точність 

позиціонування. 
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Анотація. В даній роботі розглядається SD-WAN, 

програмно-конфігурована архітектура глобальної 

мережі, за допомогою якої організації можуть 

підвищити продуктивність і захищеність підключення 

до м мережі. 

Для забезпечення безпеки і надійного підключення 

до мережі зазвичай використовувалися виділені канали 

MPLS, що більше не підходять для хмарного середовища 

У сучасних реаліях традиційні WAN не можуть надати в 

повному обсязі функції продуктивності, гнучкості, а 

також функцію регулювання операційних витрат 

підприємства. Гібридні WAN архітектури дозволяють 

компаніям управляти швидко зростаючим числом 

додатків, особливо при використанні хмари. На відміну 

від традиційної архітектури WAN, модель SD-WAN 

призначена для повної підтримки додатків, розміщених в 

локальних центрах обробки даних, загальнодоступних 

або приватних хмарах, забезпечуючи при цьому високий 

рівень продуктивності додатків. SD-WAN підвищує 

маневреність і продуктивність, використовуючи функції 

вибору динамічної маршрутизації по оптимальному 

шляху, а також, програмовані мережеві пристрої з 

віддаленим керуванням. SD-WAN здатний активно 

реагувати на стан мережі в режимі реального часу. 

SD-WAN використовує функцію централізованого 

управління для захищеного та інтелектуального 

напрямку трафіку через WAN. Це підвищує 

продуктивність додатків, що призводить до поліпшення 

взаємодії з користувачем, підвищенню продуктивності та 

зниження витрат на ІТ. SD-WAN обробляє трафік на 

основі пріоритету, якості обслуговування та вимог 

безпеки відповідно до потреб бізнесу. Традиційна модель 
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розподіляє функцію управління по всіх пристроях в 

мережі - маршрутизатори просто направляють трафік на 

основі адрес TCP/IP та ACLs, тоді як відправка трафіку 

SaaS і IaaS безпосередньо через Інтернет може 

забезпечити кращу якість додатків для кінцевих 

користувачів. 

Здатність ідентифікувати небезпечні/підозрілі 

програми відрізняє програмно-керований підхід від 

класичного WAN з'єднання, що забезпечує більш 

безпечну маршрутизацію трафіку через глобальну 

мережу і дозволяє здійснити транспортування SaaS 

трафіку безпосередньо через Інтернет.  

Ключові переваги SD-WAN: 

 Зниження витрат завдяки транспортній незалежності між 

MPLS, 4G/5G LTE і іншими типами з'єднань.  

 Підвищення продуктивності додатків і підвищення 

гнучкості. 

 Спрощення операцій за допомогою автоматизації і 

хмарного управління.  

Завдяки постійному моніторингу додатків і 

транспортних ресурсів SD-WAN може швидко 

адаптуватися до мінливих умов мережі, забезпечує 

високий рівень якості обслуговування кінцевого 

користувача для підтримки максимальної продуктивності 

бізнесу. 
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10.05.20) 

2 SD-WAN надежная связь с самыми отдаленными 

местами. Ресурс 

https://www.cisco.com/c/ru_ua/solutions/enterprise-

networks/sd-wan/index.html (дата звернення 10.05.20) 

  

https://itel.ua/publications/item=427-prosto-o-slojnom-chto-takoe-sd-wan-i-kak-on-rabotaet/
https://itel.ua/publications/item=427-prosto-o-slojnom-chto-takoe-sd-wan-i-kak-on-rabotaet/
https://www.cisco.com/c/ru_ua/solutions/enterprise-networks/sd-wan/index.html
https://www.cisco.com/c/ru_ua/solutions/enterprise-networks/sd-wan/index.html
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Сьогодні технології оптичного зв’язку, в т.ч. і 

масштабу великого міста – Metro Ethernet знаходять 

застосування практично в усіх сферах, пов’язаних з 

передачею інформації. Причому, якщо в транспортних 

мережах волоконно-оптична техніка давно зайняла 

передові позиції, то останні роки бурхливо розвиваються 

мережі доступу на основі технології FTTx. 

 Усе це робить актуальним проект по побудові 

фрагменту Metro Ethernet мережі нового району міста з 

використанням технології FTTB.  

 Використання Metro Ethernet систем дозволяє 

забезпечити прозоре підключення користувачів, оп-

тимізувати використання смуги пропускання, 

прискорити впровадження нових сервісів. Технологія 

Ethernet дозволяє зменшити експлуатаційні витрати. 

Витрати на надання нових Ethernet послуг відно-сно 

невеликі, оскільки технологія з легкістю адаптується в 

існуючу інфраструктуру передачі даних. 

Згідно концепції Metro Ethernet Forum архітектура 

мультисервісної мережі Metro Ethernet складається з 

магістральної мережі, мережі розподілу та мережі 

доступу (мережу доступу реалізує технологія FTTx). 

Fiber To The X - технологія, що описує загальний 

підхід до організації кабельної інфраструктури мережі 

доступу, в якій від вузла зв’язку до певного місця 

доходить оптичне волокно, а далі, до абонентського 

обладнання - мідний кабель. Також можливий варіант 

прямого підключення оптичного волокна до клієнтського 

обладнання. 
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Реалізація побудови технології FTTX 

 
 

Найбільшого розповсюдження у світі та Україні 

набула технологія FTTB через її найбільшу економічну 

ефективність. 

        FTTB (Fiber To The Building) – волокно доведено до 

оптичного мережного блока, який знаходиться від 

термінала клієнта на відстані менше 100 м (зазвичай це 

спеціально обладнане місце, що знаходиться на 

цокольному поверсі або горищі житлового будинку чи 

офісу); 

FTTB розв’язує задачу підведення оптики до 

багатоквартирних будинків або офісів. Розведення 

всередині будинку потрібно виконувати кабелем типу 

«обвита пара» за технологією Ethernet (переважно) або 

VDSL. Даний варіант завдяки коротким мідним лініям 

забезпечує високими швидкостями доступу для 

підключення до операторів, що надають Інтернет-

послуги для офісних центрів або Triple Play для 

житлового багатоквартирного сектору. 

Місце розташування обладнання, вибирається 

виходячи з оптимальної віддаленості від уже наявних 

клієнтів і з урахуванням перспективи підключення нових, 

а також з виключенням доступу до обладнання сторонніх 

осіб. 

 

Література: 

1 Фриман, Р. Волоконно-оптические системы связи [Текст] 

/ Р. Фриман. – М. : Техносфера, 2006 – 495 с. 
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2 Перспективні телекомунікаційні технології мереж 

широкосмугового доступу: монография / [В.О. Балашов, 

А.Г. Лашко, Л.М. Ляховецький, В.І. Орєшков, В.В. Педяш, 

О.С. Решетнікова, А.В. Солдаткіна]. – Одеса: 

КУПРІЄНКО СВ, 2016. – 200 с. 
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Неодмінним атрибутом діяльності будь-якої 

сучасної комп'ютеризованої компанії є використання 

локальної обчислювальної мережі, також відомої під 

абревіатурами ЛОМ або LAN (розшифровується як Local 

Area Network). Цим терміном позначають сукупність з 

програмного (Software) і апаратного (Hardware) 

забезпечення, за допомогою якої здійснюється 

об'єднання декількох комп'ютерів в єдину систему, з 

основним призначенням у вигляді зберігання і обробки 

різної цифрової інформації. 

Провідна або безпровідна комп'ютерна локальна 

мережа є необхідним і звичним елементом технічної 

інфраструктури будь-якого офісу, установи або 

промислового підприємства. Об'єднання комп'ютерів в 

єдину мережу, яка працює на основі Ethernet і Wi-Fi 

технологій обміну пакетами даних, дозволяє впровадити 

і експлуатувати мережеві програмні продукти, 

оптимізувати всі внутрішні інформаційні процеси, 

організувати для кожного робочого місця доступ до 

інтернету і забезпечити захист даних від 

несанкціонованого доступу ззовні [1,с.227]. 

Сучасні локальні обчислювальні мережі 

забезпечують виконання таких основних функцій, як 

дистанційна передача інформації, спільне використання 

файлів, спільне використання обладнання, миттєвий 

обмін повідомленнями, забезпечення координації 

спільної роботи [2,c.152]. 

Аналізуючи особливості дистанційної передачі 

інформації слід відзначити дві переваги. Перше полягає у 

високій швидкості передачі даних - електричний сигнал, 

що йде по дроту, пересувається куди швидше, ніж 
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співробітник з необхідним документом, який необхідно 

доставити з одного відділу в інший. Другий плюс полягає 

в можливості економити чорнило і папір у принтері - 

замість того, щоб передавати документацію в 

роздрукованому вигляді, її можна пересилати 

електронною поштою. 

Спільне використання файлів в мережі дозволяє  

учасникам спільно використовувати необхідні дані і 

програмні продукти, без необхідності їх обов'язкового 

дублювання на кожному з комп'ютерів. ЛОМ дозволяє 

декільком користувачем працювати з однією програмою 

або одним документом одночасно, бачачи що вносяться 

іншими учасниками правки в режимі реального часу. 

До можливості спільного використання обладнання 

можливо віднести таке одладнання принтери, сканери, 

факси. Дозволяє економити значні суми грошей на 

покупку і регулярному обслуговуванні офісної техніки, 

оскільки завдяки використанню LAN відпадає 

необхідність купувати оргтехніку для кожного робочого 

місця - достатньо встановити одне колективне мережеве 

пристрій. 

Миттєвий обмін повідомленнями, здійснюється за 

допомогою корпоративної електронної пошти або 

локального чату. Дозволяє не тільки забезпечити 

оперативність доставки і заощадити велику кількість 

паперу, але і гарантувати прочитання листів 

одержувачами. 

Забезпечення координації спільної роботи. 

Організація локальної обчислювальної мережі дозволяє 

всім співробітникам працювати єдиною злагодженою 

командою, під час здійснення спільного вирішення тих чи 

інших завдань, залишаючись на своєму робочому місці. 

Одночасно з цим відбувається спрощення контролю за 

виконанням роботи керівниками, оскільки така мережа 

являє собою цільне віртуальний простір з можливістю 

легкого спостереження за будь-яким з підключених до неї 

ділянок [3,c.24]. 
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До всього іншого, ЛОМ дозволяє налаштовувати 

просунуті політики безпеки, що обмежують доступ 

конкретних співробітників або груп користувачів до 

певної важливої інформації. Всі ці та інші функції 

настроюються досвідченими професійними 

copyprinter.ru, які виконують обслуговування ЛОМ. 

Іншими словами, з огляду на перелічені функціональні 

можливості, грамотно налаштована LAN є потужний 

робочий інструмент, на порядок полегшує роботу 

компаній. 

 

Список використаної літератури: 

1. Таненбаум Э, Уэзеролл Д. «Компьютерные сети.» – 

Питер, 2014. – 960 с. 

2. «Компьютерные сети. Принципы, технологии, 

протоколы.», 992стр.,2016 

3. Росляков А.В. Сети доступа. Учебное пособие для 

вузов. –М.: Горячая линия Телеком, 2008. –96 с. 
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На даний момент з кожним днем кількість пристроїв 

підключених до Інтернету зростає і їх частіше 

об’єднують в сенсорні мережі, які дозволяют збирати 

дані з багаточисельних сенсорів та передавати їх. Для 

ефективної роботи такої системи необхідно забезпечити 

довготривалу роботу каналів збору даних, охоплених 

одним шлюзом великої  території. Однією з діючих 

таких мереж на даний момент являє собою LoRaWAN 

(Long Range Wide Area Networks)- мережа з широким 

охопленням і низьким енергоспоживанням.  

Енергоефективність є ключовою вимогою для 

збільшення терміну служби вузла сенсора. Вузли 

датчиків, як правило, живляться від джерела 

акумулятора, який має обмежений термін експлуатації. 

Більшість програм Internet of Thing (IoT) вимагають, щоб 

сенсорні вузли надійно працювали протягом тривалого 

періоду часу. Щоб створити автономний вузол датчиків, 

важливо моделювати його енергоспоживання для різних 

завдань. Кожне завдання споживає кількість споживаної 

енергії протягом певного періоду часу. Щоб 

оптимізувати споживану енергію вузла датчика і 

забезпечити довгий діапазон зв'язку, розглядається 

технологія широкопотужної мережі з низькою 

потужністю. У цій роботі описана модель споживання 

енергії на основі LoRa та LoRaWAN, яка дозволяє 

оцінити споживану потужність кожного елемента 

датчика вузла. Спочатку вводиться визначення різних 

вузлів. Ця модель може використовуватися для 

порівняння різних режимів LoRaWAN, щоб знайти 

найкращу конструкцію вузла датчиків для досягнення 

енергетичної автономності. 
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Що собою являє LoRaWAN мережу? 

LoRa - це технологія великого діапазону з низьким 

енергоспоживанням, яка використовує діапазон ISM 

(неліцензований радіочастотний спектр у промисловому, 

науковому та медичному радіочастотному діапазоні). 

Завдання цієї технології - збільшити термін служби 

акумуляторної батареї та зменшити вартість пристрою . 

LoRa використовує модуляцію CSS (Chirp Spread 

Spectrum) для підтримання низьких характеристик 

енергії для переваги збільшення діапазону зв'язку  

Ця дипломна робота спрямована на уточнення сфери дії 

обмеження та енергосбережння LoRaWAN досліджуючи 

межі технології, підбираючи їх до випадки використання 

додатків та викладення відкритих проблем 

дослідження.У невеликій потужності M2M є 

фрагментарний простір підключення не є єдиним 

рішенням для всіх можливих потреб у підключенні і 

LoRaWAN не є винятком. Шлюз LoRaWAN,що охоплює 

дальність десятків кілометрів і здатний обслуговувати до 

тисяч кінцевих пристроїв, повинні бути ретельно 

розмірені та повинні відповідати вимогам кожного 

випадку використання.  

Література 

[1] IEEE Communications Magazine in January 2017. 

[2] Сети для IoT: LPWAN. Available at: 
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[3] Могильний С.Б. Мікрокомп’ютер Raspberry Pi – 

інструмент дослідника / С.Б. Могильний./ - К.: Талком, 

2014. — 340 с. 
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LoraWAN - це технологія великого діапазону з низьким 

енергоспоживанням, яка використовує діапазон ISM 

(неліцензований радіочастотний спектр у промисловому, 

науковому та медичному радіочастотному діапазоні). 

 

Переваги протоколу 

Мережі LoRaWAN працюють в діапазоні частот, які не 

вимагають ліцензування. Вони мають високу 

завадостійкістю. Строк служби акумулятора близько 10 

років. Одна базова станція обслуговує десятки тисяч 

пристроїв.  

У мережі багато переваг. 

Термін служби батареї. Обмін даними відбувається 

асинхронно і тільки тоді коли є необхідність. У звичайних 

мережах пристрої «прокидаються»,синхронізуються з 

мережею, перевіряють повідомлення. Весь процес 

призводить до витрат електроенергії і зносу акумулятора. 

Термін служби батареї в 3-5 разів вище, ніж в інших 

технологіях. 

Ємність мережі. Для того щоб забезпечити оптимальну 

роботу мережі шлюз повинен мати дуже високою 

пропускною здатністю або отримувати інформацію з 

величезного числа кінцевих пристроїв. Велика ємність 

мережі LoRaWAN досягається за рахунок використання 

самоналаштовуючу швидкість передачі даних, а також за 

рахунок використання багатоканального передавача в 

шлюзі. Це забезпечує одночасне отримання повідомлень 

на декількох каналах. 

Шлюзи дають можливість по одному каналу одночасно 

отримувати інформацію з пристроїв з різною швидкістю 
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передачі даних. Адаптивна швидкість передачі даних 

також збільшує час роботи акумулятора. 

Мережі LoRaWAN розгортаються з мінімальною 

кількістю інфраструктури. При збільшенні кількості 

пристроїв в мережі, можливо зміна швидкості передачі 

даних, а також збільшення кількості шлюзів. 

Стійкість до радіоперешкод. Мережа має велику 

проникаючу здатністю радіосигналу. Вона забезпечить 

стабільний зв'язок, де іншим технологіям не впоратися. 

Модеми LoRa може пригнічувати перешкоди до 19, 5 дБ 

(Гауссова фільтрація). Ця можливість придушення 

перешкод дозволить використовувати систему в 

сучасному великому місті. 

 

Сфери викорастання 

У сільському господарстві датчики відслідковують стан 

грунту, вологість повітря і грунту, кількість 

застосовуваних добрив. Система сама займеться 

зрошенням висихаючої ділянки, причому уникне і 

перезволоження, що значно заощадить витрата води.  

Також цей протокол використовується нафтогазовій 

галузі: безпека працівників; контроль гирла свердловини 

/ нафтової вишки; моніторинг трубопроводів; 

профілактичне обслуговування; відстеження активів і 

віддалений моніторинг; моніторинг навколишнього 

середовища і паливних танків; цілісність активів. 

Звичайно ж спектр застосування досяг і аеропортів: 

відстеження місця розташування техніки, багажних 

візків, співробітників, транзитного вантажу і багажу. 

Безліч перспективних проектів ще тільки чекають свого 

впровадження. 

Сфери застосування не обмежуються перерахованими. 

зараз йде впровадження протоколу в медицині, 

транспорті, управління відходами,управління вуличним 

освітленням і в багатьох інших сферах життя. 

 

Література 
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МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИСОКОЇ 

ВІДМОВОСТІЙКОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ 

СИСТЕМ 

 

Пульнов Олександр Сергійови 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут телекомунікацій 

м.Київ 

 

Існує два основних напрямки при побудові 

відмовостійких систем. Перший спосіб - використання 

тільки відмовостійких компонентів. При реалізації цього 

напрямку кожен компонент системи може продовжувати 

своє функціонування, навіть якщо один / кілька 

подкомпонентов системи, виходять з ладу. Другий 

спосіб розробка методів, що гарантують побудову 

відмовостійкої системи з компонентів, які не є 

відмовостійкими. У таких системах відмовостійкість 

реалізована за рахунок введення надмірності і розробки 

спеціального програмного забезпечення, елементних 

взаємозв'язків і алгоритмів функціонування. 

Внесення відмовостійкості в систему або окремо взятий 

компонент завжди потребує появи деякої надмірності. 

Надмірність - це наявність в структурі пристрою 

можливостей понад ті, які могли б забезпечити його 

нормальне функціонування. Надмірність вводиться для 

підвищення надійності роботи і для виключення впливу 

на достовірність інформації, що передається перешкод і 

збоїв (в телекомунікаційних пристроях). В основному 

використовується чотири види надмірності. 

Апаратна надмірність (Hardware Redundancy, більш 

відома як резервування). Існують методи постійного 

резервування (синтез надлишкових пристроїв, 

нечутливих до певної кількості помилок) і методи 

резервування заміщенням (використання системи 

контролю, яка може діяти безперервно або періодично, в 

цьому випадку говорять, про так званому 

функціональному діагностуванні). Виключаючи навіть 
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короткочасний простий, постійне резервування має 

відносну перевагу в порівнянні з другою групою 

методів, системи при відмовах. 

Програмна надмірність (Software Redundancy) 

використовується для контролю і забезпечення 

достовірності найбільш важливих рішень з управління 

та обробки інформації. Вона полягає в зіставленні 

результатів обробки однакових вихідних даних різними 

програмами і виключення спотворення результатів, 

обумовлених різними аномаліями. 

Інформаційна надмірність (Information Redundancy) 

найбільш притаманна телекомунікаційним системам, в 

яких інформація передається багато разів. Інформаційна 

надмірність полягає в дублюванні накопичених вихідних 

і проміжних даних. 

Тимчасова надмірність (Time Redundancy) полягає у 

використанні певної частини продуктивності комп'ютера 

для контролю за виконанням програм та відновлення 

(рестарту) обчислювального процесу (запас часу для 

повторного виконання операції (наприклад, з подвійним 

або потрійним прорахунку на обчислювальній машині). 

Наочним прикладом введення багаторівневої 

надмірності в систему, для досягнення відмовостійкості, 

може послужити система контролю і управління 

авіалайнера Airbus 320 (fly-by-wire flight control system). 

У процесі функціонування системи управління, і 

забезпечення взаємозв'язків між різними компонентами і 

контролю за останніми, в Airbus 320 задіяно 5 різних 

незалежних комп'ютерів. Система управління 

авіалайнером будувалася з розрахунку, що виявлення 

помилок має здійснюватись як в апаратній, так і в 

програмній частині системи. З цієї причини, в процесі 

управління польотом, додатково задіяно два типи 

програмного забезпечення, від двох незалежних 

розробників. 

Досить поширені методи, коли з метою підвищення 

надійності, система забезпечується схемою 

внутрішнього контролю (СВК / тестер), призначення 
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якої полягає в ініціалізації «сигналу відмови» при 

наявності несправностей або зміни функціональності, і 

як наслідок, невідповідність вихідних сигналів. В цьому 

випадку, сигнал про помилку використовується для 

відключення несправного пристрою від об'єкта 

управління. Також цей сигнал може бути паралельно 

використаний для активізації команди підключення 

резервного або дублюючого устрою. Але важливо при 

цьому не забути про перевірку справності схеми самого 

СВК. 

Зробимо висновок. Відмінними перевагами 

відмовостійких систем є: їх висока безвідмовність, 

безперебійність роботи системи при наявності відмов і 

більш тривалий життєвий цикл експлуатації. 

Відмовостійкі системи крім переваг мають і ряд 

специфічних характеристик, а саме: складність дизайну і 

висока вартість розгортання, підвищення 

енергоспоживання, ускладнення системи. 
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ПОБУДОВА БАГАТОКАНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

ПЕРЕДАЧІ НА ОСНОВІ PDH ТА SDH 

 

Ковальов Сергій Ігорович 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут телекомунікацій 

м.Київ 

 

      Постановка задачі. Пошук можливості побудови 

сучасної системи передачі на основі PDH та SDH. 

 

      Мета дослідження. Розробити план побудови 

багатоканальної системи передачі використовуючи 

технології PDH та SDH. 

 

      Результати дослідження. При пошуку та вивченні 

інформації для концепції багатоканальної системи 

передачі на основі PDH та SDH були сформульовані 

основні вимоги і характеристики її реалізації. 

 

      Висновки і перспективи. Первинна мережа 

спрямована на використання технології SDH. Ціль 

тактової синхронізації в мережах SDH полягає в 

забезпеченні узгодженості по частоті задаючих 

генераторів цифрових пристроїв, що працюють на 

мережі. Система ТСС принципово необхідна внаслідок 

інтеграції цифрових систем передачі і комутації зокрема 

в рамках взаємопов'язаної мережі зв'язку. 

 

Список використаних джерел 

 

1. Гордієнко В. Н., Тверецкий М.С. "Багатоканальні 

телекомунікаційні системи. Підручник для вузів" 

Москва: Гаряча лінія-Телеком, 2007. 
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НЕЛІЦЕНЗІЙНИЙ СПЕКТР В ДІАПАЗОНІ 5 ГГц 

ТА УМОВИ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ 

 

Бобрушко Єгор Олегович 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут телекомунікацій 

м.Київ 

 

 

Очікуване зростання мобільного трафіку даних 

пов'язано із впровадженням трафіку нових 

широкосмугових послуг та запуском бездротового 

зв'язку. Передача через мобільні мережі величезна і буде 

продовжувати зростати швидко. Очікується, що в 2021 

році рух даних мобільного зв'язку по всьому світу, як 

очікується, досягне 587 екзабайт на рік, тобто в сім 

разів більше, ніж був трафік мобільного трафіку по 

всьому світу в 2016 році. Трафік від бездротових та 

мобільних пристроїв складатиме дві третини загального 

обсягу трафіку IP до 2020 року, оскільки річні абоненти 

потребують більшої пропускної здатності для передачі 

великих обсягів даних. З метою збільшення ємності 

мережі мобільного зв'язку було визначено низку 

технологічних рішень для використання неліцензованого 

спектра, що дозволило створити додатковий 

радіочастотний ресурс.  

 

Весь неліцензований діапазон 5 ГГц поділений на три 

піддіапазони, для кожного з яких відведена смуга у 100 

МГц. Такі частотні піддіапазони отримали назву 

неліцензійної національної інформаційної 

інфраструктури (Unlicensed National Information 

Infrastructure), що не потребують отримання ліцензій. 

Для сімейства стандартів 802.11х використовуються 

наступні смуги:  

- нижній UNII - 1 від 5,150 ГГц до 5,250 ГГц; середній 

UNII - 2 від 5,250 ГГц до 5,350 ГГц;  

- середній розширений UNII – 2 extended від 5,470 ГГц 
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до 5,725 ГГц; верхній UNII - 3 від 5,725 ГГц до 5,825 

ГГц.  

Відстань між носійними частотних каналів становить 20 

МГц, це означає, що при використанні каналів із смугою 

∆𝑓 = 20 МГц можна отримати до 23-х каналів, які не 

будуть перетинатись головними та бічними пелюстками 

спектру та впливати один на одного, а при застосуванні 

∆𝑓 = 40 МГц, можна отримати до 12 каналів. Крім того, 

в даному діапазоні можна формувати канали зі смугою 

∆𝑓 = 80 МГц та ∆𝑓 = 160 МГц, які використовує 

стандарт 802.11ас. Єдиним недоліком цього є 

законодавство країн, що не завжди дозволяє вільно 

використовувати неліцензований діапазон повністю без 

дозволу. Наприклад, середній частотний діапазон від 

5,260ГГц до 5,725 ГГц використовується для 

радіолокаційних систем, тому використання таких 

каналів потребує наявність функції динамічного вибору 

частоти, яка надає пріоритети для точки доступу та 

клієнтів. В такому випадку точка доступу постійно 

сканує середовище передачі та при наявності 

випромінювання радарів повинна автоматично змінити 

частотний канал на вільний. Також, у майбутньому для 

частотного діапазону 5 ГГц можуть з'являтись системи 

передачі інших стандартів, такі як LTE-U – мережі 

четвертого покоління у неліцензованому частотному 

діапазоні, які в свою чергу для безпровідних каналів 

802.11 будуть являтись як додаткові шуми або системи 

із боротьбою за частотний ресурс. 

Основною метою використання неліцензійного спектру 

в діапазоні 5 ГГц є отримання додаткових 

радіочастотних ресурсів для мережі LTE. Крім того, 

доступ до неліцензійного спектра необмежений, коли 

працюють різні пристрої SRD (пристрій короткого 

радіуса дії), включаючи Wi-Fi та радіолокаційні 

пристрої. Смуга радіочастот 5725-5875 МГц виділена 

для пристроїв ISM (Industry, Scientific and Medical) в ряді 

країн, крім того, смуга до 5850 МГц на первинній основі 

розподілена для радіолокаційних пристроїв, що вимагає 
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застосування динамічного вибору частот DFS (Dynamic 

Frequency Selection). Співіснування різноманітних 

технологій радіодоступу - таких як LTE та Wi-Fi, а 

також використання механізмів доступу до каналів - є 

необхідним для співіснування та сумісності, мінімізації 

взаємних перешкод та підвищення ефективності.  

Намір використовувати неліцензійний спектр викликано, 

насамперед, необхідністю отримати для мереж LTE 

додатковий радіочастотний ресурс і до того ж з вільним 

доступом до нього. Для його реалізації сьогодні 

розглядаються декілька рішень. Два з них - LAA-LTE 

(Licensed-AssistedAccess-LTE) і LTE-U (LTE-Unlicensed) 

- припускають приєднання Wi-Fiспектра в діапазоні 5 

ГГц шляхом його агрегування з основним (ліцензійним) 

спектром LTE. Інше рішення - LWA (LTE & WLAN 

Aggregation) - полягає в інтеграції самих технологій LTE 

і Wi-Fi, що є непрямим використанням неліцензійних 

радіочастот (детальніше в наступному розділі). В даному 

розділі були розглянуті умови використання 

неліцензійного спектру. У перерахованих документах 

робляться висновки і даються рекомендації. 

Відзначається, що LTE в неліцензійному спектрі має 

суттєвий вплив на діючий Wi-Fi, якщо не застосовувати 

механізми сумісності цих технологій. При наявності 

таких механізмів LTE-U поводиться по відношенню до 

"звичайного" Wi-Fi не гірше (навіть краще), ніж такий 

же WiFi, і в цілому заміна вузла Wi-Fi вузлом LTE 

покращує пропускну здатність суміжних користувачів 

Wi-Fi . 
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ 

МЕРЕЖІ ПЕРЕДАЧІ РІЗНОРІДНОГО 

МЕРЕЖНОГО ТРАФІКУ 

Кононюк Катерина Геннадієвна 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут телекомунікацій 

м.Київ 

 

Розглянуто методи побудови систем аналізу та 

моніторингу комп’ютерних мереж. Розглянуто 

теоретичні і експериментальні дослідження принципів і 

методів управління навантаженням на комп’ютерну 

мережу. 

 

Існуючі системи управління, не дивлячись на їх 

функціональну надмірність, не мають в своєму складі 

розвинених засобів, що дозволяють якісно прогнозувати 

поведінку комп'ютерної мережі. Більшість засобів 

управління насправді мережею не управляє, а всього 

лише пасивно здійснює її моніторинг. Насущною 

задачею є розробка системи аналізу і прогнозування 

навантаження як комп'ютерної мережі в цілому, так і 

окремих маршрутів. Це допоможе по різних критеріях 

вибирати якнайкращі методи керування трафіком, 

наперед виявляти можливі вузькі місця і вживати заходи 

по завчасній їх ліквідації.  

Особливо гостро ця проблема стоїть у безпроводових 

мережах, де, окрім проблем оптимального керування 

мережею та мережним трафіком, мають місце проблеми 

функціонування за наявності різноманітних завад, як 

правило, досить потужних. Крім того, внаслідок 

необхідності врахування самоподібних властивостей 

мережного трафіку виникають проблеми модифікації 

відповідного математичного апарату для оцінювання 

ключових параметрів мережі. Тому задача удосконалення 

методів аналізу, моніторингу, контролю та діагностики і, 

в кінцевому рахунку, керування безпроводовою мережею 

на основі повнішого обліку інформації про стан мережі в 
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цілому і окремих мережних вузлів є, безумовно, 

актуальною. 

Основними результатами роботи є розробка 

математичних моделей безпроводових мереж з 

різнорідним самоподібним трафіком, методів оцінювання 

інформаційних характеристик процесу доступу в мережу 

і відправки пакетів, оптимізації протоколів установки 

порогу включення механізму запиту на передачу і 

підтвердження можливості передачі RТS/СTS. 

При виконанні роботи у процесі розробки методів 

підвищення пропускної спроможності, завадостійкості, 

якості передачі і надійності функціонування 

безпроводових з постійними, змінними і випадковими 

параметрами одержані наступні результати. 

1. Розроблено аналітичну модель локальної 

радіомережі, яка базується на використанні протоколу 

ІЕЕE 802.11. Модель дозволяє оцінити продуктивність 

мережі з довільним режимом навантаження, враховує 

особливості протоколу при використанні його в 

ідеальному каналі.  

2. Проведена модифікація аналітичної моделі з метою 

урахування впливу радіоперешкод і аналізу радіомереж, 

оснащених станціями різних виробників. Приведена 

модель дозволяє оцінити продуктивність мережі в режимі 

довільного навантаження, враховує основні особливості 

робочого протоколу з урахуванням впливу перешкод в 

каналі та взаємного впливу станцій у складі мережі. 

Модель дозволяє оцінити продуктивність мережі при 

довільному режимі навантаження, враховує особливості 

робочого протоколу при взаємній залежності станцій 

мережі.  

3. На основі вище відмічених аналітичних методів і 

імітаційного моделювання, проведена порівняльна 

чисельна оцінка продуктивності локальної мережі з 

протоколом ІЕЕE 802.11. Оцінка показала достатню 

точність і ефективність використовуваних аналітичних 

моделей.  
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4. Проведена оцінка ключових показників 

ефективності безпроводових комп'ютерних мереж і 

проаналізована взаємна кореляція основних та 

додаткових показників ефективності мережі. За 

результатами аналізу системи ключових параметрів 

ефективності і особливостей їх застосування для 

управління якістю сервісу комп'ютерної мережі 

встановлено, що при використанні статистичного підходу 

можна виділити залежності між ключовими параметрами 

мережі, що дає можливість побудови системи управління 

якістю сервісу.   

5. Одержані алгоритми оптимізації таких параметрів 

протоколу, як поріг RТS/СTS, який визначає вид 

механізму передачі пакетів і граничну кількість 

повторних передач пакетів. Показано, що алгоритми 

можуть бути основою для створення системи 

напівавтоматичної або автоматичної настройки 

протоколу і його продуктивності, яка дозволить досягати 

оптимальних показників. Показано, що при цьому 

необхідне враховувати конфігурацію мережі, 

інтенсивність трафіку, статистику розподілів пакетів, 

інтенсивність радіоперешкод і інші чинники, які 

впливають на функціонування мережі. 

6. Інформаційно-ентропійні міри, які пропонується 

застосовувати для оцінки продуктивності безпроводових 

комп'ютерних мереж, є достатньо універсальними і дають 

наочне уявлення про ключові показники ефективності 

функціонування мереж. Розраховувавши звичну або 

диференціальну ентропію для модельних розподілів 

інтенсивності різнорідного мережного трафіку, можна 

одержувати узагальнені порівняльні характеристики 

ефективності функціонування мереж в широкому 

діапазоні статистичних параметрів. 

Таким чином, результатом роботи є розробка 

аналітичних методів для дослідження і моделювання 

безпроводових мереж, що функціонують на базі 

протоколу ІЕЕE 802.11 в умовах довільного 

навантаження та статистики трафіку, оцінка 
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продуктивності мереж і оптимізація параметрів їх 

функціонування, що дозволило розробити відповідні 

заходи щодо підвищення якості управління системами 

комп’ютерних мереж з модернізованими мережними 

протоколами. 

Для оцінювання продуктивності мереж, зокрема, 

безпроводових мереж, необхідно знаходити 

функціональні або статистичні зв'язки між параметрами 

трафіку і характеристиками мережі. Ця задача 

представляє предмет подальших досліджень. 
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Розглянуто поняття розумний дім та його складові 

 

-Як давно виникло поняття «розумний дім»? 

Зі сторінок фантастичних оповідань поняття 

розумного дому виринуло у XX сторіччі. До створення 

системи дистанційного керування доклав руку Нікола 

Теста, а перша система електронної автоматизації 

називалась «домашній комп’ютер Эхо IV», яка у 1966 

році стала першим аналогом «розумного дому» 

Термін «розумний будинок» у 1984 році вигадала та 

ввела у вжиток Американська Асоціація Забудовників. 

Саме тоді почався спад цін на електроприлади, що 

уможливило будівництво офісів з високою 

функціональністю. Нарикінці XX століття почали 

з’являтися інтелектуальні побутові прилади і нові 

мультимедійні технології керування ними. 

-Що входить у це поняття? 

До системи «Розумний дім» входять такі компоненти: 

 Центр керування (у вигляді планшету або консолі), що 

записує та інтерпритує дані з датчиків. 

 Датчики руху, диму, затоплення, відкриття вікон або 

дверей, освітленості, вологості, температури. 

 Автоматичні водяні крани. 

 Терморегулятор для батарей. 

 Зчитувачі показників лічильників. 

 Відеодомофон. 

 Інколи також — голосові помічники. 

 

-Як використовувати ці технології для 

помешкань? 

1. Розумне світло — Освітлення вмикається та 

вимикається, коли людина з’являється або залишає 
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кімнату. Для кожного члена родини можна налаштувати 

відповідний тип освітлення, а також запрограмувати 

освітлення для вечірки або наприклад, романтичної 

вечері. 

2. Мікроклімат — Система автоматично регулює 

температурний режим та вологість повітря у кожній з 

кімнат. А вентиляційна система дозволяє 

насолоджуватись свіжим та чистим повітрям. Більше 

жодної духоти. 

3. Безпека — Система автоматично перекриває газові 

вентилі та воду при витіках. Смарт-сигналізація, що 

повідомляє поліції про незваних гостей, а домофон 

записує повідомлення відвідувачів для господаря. 

Відеоспостереження доступне у будь-якій точці міста 

просто на вашому смартфоні. 

4. Комфортне пересування — Визначення траекторії 

пересування когось із членів родини та налаштування 

температури, музики, освітлення саме під нього. 

5. Енергоощадність — Відповідно до температури 

зовнішнього середовища регулюється температура 

всередині будинку. Батареї можуть автоматично 

вмикатися увечері перед сном, а вимикатися зранку. 

6. Розрахунки — Складання списку покупок, облік 

продукції в закладах через зчитування штрих-кодів або 

RFID-тег. 

7. Голосове управління — Розумний будинок не просто 

розуміє натискання клавіш: він ще й розпізнає ваш голос 

та виконує усі задачі: починаючи від вмикання музики, 

завершуючи тим, що набере для вас гарячу ванну. 

8. Догляд за тваринами — Двері для котиків та собачок 

відкриватимуться автоматично, а годівничка хом’яка 

поповниться автоматично. 
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Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут телекомунікацій 

м.Київ 

 

В роботі розглядаються основні елементи 

стільникових базових станцій (BTS). Різновиди 

приймально-передавальних антен що використовуються 

для побудови мереж наступних поколінь забезпечують 

максимальну якість сервісу та покриття. Разом з цим 

технології які впроваджуються покращують 

характеристики базових станцій. 

Базові станції в наш час виглядають по різному, 

оскільки можуть бути встановлені на окремо виділені 

конструкції, так і на звичайному стовпі освітлення, а в 

країнах Африки їх навіть «маскують» під пальми. 

Для початку розглянемо які саме типи базових 

станцій існують. Вони поділяються на: макро, мікро, піко 

та фемто-соти.  

 Фемто-соти не є базовими станціями, вони 

більше створені для використання як Access Point (точка 

доступу). 

 Піко-сота, це базова станція малої 

потужності. Встановлюється оператором в місцях 

можливої локальної концентрації користувачів. 

 Мікро-сота, це наближений варіант реалізації 

BTS але в компактному вигляді. Встановлюється в 

місцях, де не потрібно великої ємності та потужності 

мережі. 

 Макро-сота стандартна базова станція, на базі 

якої будуються стільникові мережі. Характеризується 

потужністю близько 50W  та радіусом покриття до 100 

км.[1] 

Більшість антен BTS широкосмугові, що дозволяє 

працювати в декількох діапазонах. Але такі антени вже 

стають застарілі. З розвитком мереж третього та 
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четвертого поколінь антена має працювати в двох і навіть 

в трьох діапазонах одночасно. Тому багато-діапазонні 

антени включають в себе досить складні електро-

механічні схеми, які забезпечуються належне 

функціонування в складних кліматичних умовах. 

Для кожного обладнання важливою також 

технологія обробки сигналів, покращення передачі 

достовірної інформації та багато іншого. Зокрема в 

мережах наступного покоління використовують  такі 

технології: 

 Формування променів (Beamforming). 

Beamforming дає можливість направили промінь 

радіохвилі від базової станції на певний пристрій, 

рухомий чи не рухомий, без впливу на інші промені, які 

направлені на це пристрій. 

 Технологія спільного використання спектру 

(Spectrum sharing). Багато радіочастотних спектрів 

зазвичай не використовуються ефективно. Для вирішення 

цього завдання були розроблені технології Spectrum 

sharing. 

 Маленькі соти (Small cell). Ущільнення 

покриття мережі призводить до того, що число базових 

станцій потрібно збільшуватись. Small cell – це 

оптимальне рішення, простих у встановленні та 

обслуговуванні базових станцій невеликої потужності. 

На базі типу мікро-сота. Їх можна встановлювати на 

стовпах освітлення, стінах будинків та на інших об’єктах. 

Література: 

1. Денисов Д. Базовые станции сотовой связи и их 

антенная часть. – URL: 

https://nag.ru/articles/article/29957/bazovyie-stantsii-

sotovoy-svyazi-i-ih-antennaya-chast.html (дата звернення 

08.05.2020) 

2. Пятое поколение мобильной связи, URL: 

http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:5G_(пятое_покол

ение_мобильной_связи) (дата звернення 08.05.2020) 

  

https://nag.ru/articles/article/29957/bazovyie-stantsii-sotovoy-svyazi-i-ih-antennaya-chast.html
https://nag.ru/articles/article/29957/bazovyie-stantsii-sotovoy-svyazi-i-ih-antennaya-chast.html
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:5G_(пятое_поколение_мобильной_связи)
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:5G_(пятое_поколение_мобильной_связи)
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РІВЕНЬ ДОДАТКІВ (APL) 

Свердлюк Богдан  

Каграманова Юлія 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут Телекомунікацій 

м.Київ 

 

Ця стаття присвячена розгляду взаємодії 

компонентів прикладного рівня (APL) стеку протоколів 

ZigBee.  

 

ZigBee Device Object (ZDO) 

 Прикладний шар включає три основні компоненти: 

рівень підтримки додатків (APS), фреймворк додатків 

(AF) та об'єкти пристроїв Zigbee (ZDO), що відповідає за 

управління пристроями та сервісами, визначаючи, 

працюватиме пристрій як координатор, маршрутизатор 

чи кінцевий пристрій. ZDO також керує операціями з 

безпеки. 

ZDO - програма, що працює на кінцевій точці 0 на 

кожному пристрої ZigBee. ZDO відстежує стан пристрою 

ZigBee у мережі, та передає інформацію на інтерфейс 

ZDP (Zigbee device profile), спеціалізований профіль 

програми для виявлення, налаштування, підтримки 

пристроїв та служб в мережі. ZDP містить набір команд 

для виявлення різних аспектів щодо вузлів у мережі. ZDP 

також містить різноманітні стандартні сервіси для запитів 

програм у цих вузлах. Прив'язка забезпечує механізм 

приєднання кінцевої точки на одному вузлі до однієї або 

декількох кінцевих точок на іншому вузлі. Служби 

управління ZDP - це справді зручні додаткові сервіси, які 

використовуються для читання різних таблиць, що 

містяться у вузлах ZigBee, та вимагають певних 

загальних дій. 

Application support sublayer (APS) 

Підшар підтримки додатків (APS) надає послуги на 

рівні додатків та мережевому рівні через об'єкт даних 
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підтримки додатків (APSDE) та суб'єкт управління 

підтримкою додатків (APSME).  

APSDE приймає блок даних протоколу програми 

(APDU) від рівня програми, додає інформацію про його 

заголовки в APDU і передає отриманий кадр мережевому 

рівню. 

ASME забезпечує управління інформаційною 

базою прикладних програм (AIB), зв'язування та 

відв’язування кінцевих пристроїв та управління 

груповою адресацією.  

AIB містить як постійні, так і змінні атрибути. 

Змінні атрибути можуть бути змінені за допомогою 

ASME-SET.Request, і обидва типи атрибутів можна 

отримати за допомогою ASME-GET.Request. 

APS включає формати кадрів даних, команд та 

підтвердження. На рисунку показаний загальний формат 

кадру APS, який складається із заголовка APS та 

корисного навантаження APS. 

Application framework (AF) 

Application framework надає декілька послуг, 

включаючи послугу послугу повідомлень для передачі 

даних, парування ключів (KVP) для сервіс атрибутів. 

Профілі додатків використовуються для управління 

конфігурацією програми. 

Загальнодоступний профіль описує такі процеси, як 

часто кінцеві пристрої мають опитувати батьківські, або 

як часто вузлу дозволено видавати або передавати 

трансляцію. Використання ZCL у приватних профілях 

для отримання атрибутів та команд є кращим рішенням, 

оскільки об'єм оперативної пам’яті кінцевих пристроїв 

часто обмежений. 

Загальнодоступні профілі використовуються для 

забезпечення сумісності між різними пристроями OEM. 

Спеціалізовані профілі виробників використовуються 

виробниками, які не потребують сумісності з іншими 

товарами OEM. 

Профілі 

Три стандарти ZigBee 3.0 
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ZigBee 3.0 розділений на три основні стандарти: 

ZigBee RF4CE - радіо частота для побутової електроніки, 

ZigBee Pro та ZigBee IP. Кожен із названих стандартів 

підтримує різні профілі ZigBee. Профіль включає в себе 

кластери та опис пристроїв. Кластери використовуються 

для організації атрибутів. Опис пристроїв складається з 

п'яти компонентів:  

 дескриптор вузла (тип, код виробника); 

 потужність (живлення від акумулятора, або, стан 

акумулятора); 

 простий дескриптор (ідентифікатор профілю, кластери); 

 складний дескриптор (порядковий номер)  

 дескриптор користувача до 16 ASCII символів для 

додаткової інформації. 

 

Ідентифікатор профілю 

Ідентифікатор профілю має довжину 16 біт. Існує 

два основних типи ідентифікаторів профілю: 

загальнодоступний профіль та профіль конкретного 

виробника.  

• Загальнодоступний профіль - діапазон від 0x0000 

до 0x7fff 

• Спеціальний профіль виробника - від 0xbf00 до 

0xffff 

 

Ідентифікатор профілю Опис 

0x0101 Industrial plant monitoring (IPM) 

0x0104 Home Automation (HA) 

0x105 Commercial Building Automation (CBA) 

0x107  Telecom Applications (TA) 

0x108  Personal Home & Hospital Care (PHHC) 

0x109 Advanced Metering Initiative (AMI) 

Загальнодоступний профіль описує такі процеси, як 

часто кінцеві пристрої мають опитувати батьківські, або 
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як часто вузлу дозволено видавати або передавати 

трансляцію. Використання ZCL у приватних профілях 

для отримання атрибутів та команд є кращим рішенням, 

оскільки об'єм оперативної пам’яті кінцевих пристроїв 

часто обмежений. 

Загальнодоступні профілі використовуються для 

забезпечення сумісності між різними пристроями OEM. 

Спеціалізовані профілі виробників використовуються 

виробниками, які не потребують сумісності з іншими 

товарами OEM. 

Список використаної літератури 

[1] Design for the Internet-of-Things (IoT) and Cyber-

Physical Systems (CPS) 2019, Pages 23-40 

[2] Zigbee Wireless Networking, 2008, Pages 207-238, 

Zigbee Wireless Networking, Chapter 5 - ZigBee, ZDO, and 

ZDP 

[3] https://www.itwissen.info/ZigBee-3DOT-0-ZigBee-

3DOT-0.html 

  

https://www.itwissen.info/ZigBee-3DOT-0-ZigBee-3DOT-0.html
https://www.itwissen.info/ZigBee-3DOT-0-ZigBee-3DOT-0.html
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Що таке інтернет речей 

Internet of things - концепція обчислювальної 

мережі фізичних предметів, оснащених вбудованими 

технологіями для взаємодії один з одним або з зовнішнім 

середовищем, яка розглядає організацію таких мереж як 

явище, здатне перебудувати економічні та суспільні 

процеси, що виключає з частини дій і операцій 

необхідність участі людини. 

ІoT = Сенсори (датчики) + Дані + Мережі + Послуги 

Іншими словами, під Інтернетом речей розуміється 

сукупність різноманітних приладів, датчиків, пристроїв, 

об'єднаних в мережу за допомогою будь-яких доступних 

каналів зв'язку, що використовують різні протоколи 

взаємодії між собою і єдиний протокол доступу до 

глобальної мережі. У ролі глобальної мережі для 

Інтернет-речей зараз використовується мережа Інтернет. 

Інтернет речей грунтується на трьох базових 

принципах. По-перше, повсюдно поширену 

комунікаційну інфраструктуру, по-друге, глобальну 

ідентифікацію кожного об'єкта і, по-третє, можливість 

кожного об'єкта відправляти і отримувати дані за 

допомогою персональної мережі або мережі Інтернет, до 

якої він підключений. 

Інакше інтернет речей ще називають m2m (Machine-to-

Machine), тобто розробка таких систем і мереж, що 

обмінюються даними без сторонньої участі. 

 

В цілому бездротові IOT , можливо розділити на умовні 

групи: 

 

[1] Wireless Personal Networks (WPAN) 
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До таких мереж відноситься використання протоколів, 

zigbee, zwave, bluetooth, thread. Радіус дії таких таких 

технологій зазвичай не перевищує 100 м. Часто 

використовується для носимої електроніки (гарнітури), 

або датчиків диму, руху, або термостатів. 

 

Wireless Local Area Networks (WLAN) 

Ще одна велика категорія - бездротові локальні мережі, 

які охоплюють зв’язок до 1 кілометра. Wi-Fi є 

найпоширенішим стандартом у цій категорії.  

 

Low-power Wide Area Networks (LPWAN) 

Очікується, що велика частина росту кількості приладів 

IoT прийде від мереж з низькою потужністю. До 2025 

року очікується, що через LPWAN буде підключено 

понад 2 мільярди пристроїв. Технології обіцяє 

надзвичайно довгий термін служби акумулятора та 

максимальний діапазон зв'язку понад 20 кілометрів. 

Наразі для цього використовується  три стандарти - 

Sigfox, Lora та NB-IoT 

 

Провідний зв'язок  

Існує думка, що провідний зв'язок віджив як технологія і 

не використовується в IOT. Проте це не так. Провідний 

зв'язок залишається найдешевшим та найякіснішим  на 

сьогодні. 

 

Стільниковий M2M 

Технології GPRS, 3G і 4G довгий час були єдиним 

варіантом віддаленого підключення пристроїв. Проте з 

популярністю технологій 5G та LPWAN очікується, що ці 

технології зменшать свій охват. 

 

5G 

Технології 5G обіцяють широкосмуговий доступ, високу 

пропускну здатність та малу затримку.  

 

Wireless Neighborhood Area Networks (WNAN) 
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Такі мережі знаходяться між WLAN та далекобійними 

технологіями, такими як стільниковий зв'язок. Типовими 

архітектурами таких  технології є сітчасті мережі, такі як 

Wi-Sun або JupiterMesh. В деяких випадках ця технологія 

використовується як альтернатива для LPWA та 

стільникового звязку.  

 

Також варто розділити мережі розумних пристроїв за 

сферою використання: 

 Транспорт 

 Медицина 

 Виробництво 

 Рітейл «Розумні міста» і «розумні будинки» 

 Сільське господарство  

 

Велика кількість датчиків у мережі називається 

сенсорними мережами. Такі мережі включають такі 

принципи побудови як самоорганізація 

(самовідновлення), ретрансляція та бездротовий зв'язок. 

Область покриття таких мереж може бути доволі велика 

(до декількох кілометрів) 

 

Кількість підключених пристроїв, які використовуються 

у всьому світі, перевищує 20 мільярдів, при цьому 

кількість пристроїв IoT становить 9 мільярдів (до цієї 

кількості не входять смартфони, планшети, ноутбуки та 

телефони стаціонарної лінії). 
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Зростання розумних пристроїв в основному здійснюється 

за допомогою за допомогою споживчого сектору 

(наприклад, Smart Home), та сфери підприємства / B2B 

(наприклад, M2M). Кількість активних пристроїв IoT, як 

очікується, зросте до 13 мільярдів до 2022 року та 22 

мільярдів до 2025 року. Ця кількість пристроїв IoT 

включає всі активні з'єднання і не враховує пристрої, які 

були придбані в минулому, але вже не використовуються. 

 
 

Розвиток IOT в Україні 

В Україні розвиток IoT іде помірними темпами. Однак, є 
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компанії, які підберуть та встановлять вам всі необхідні 

системи всього за декілька днів. Замовити їх послуги 

можуть власники як заміських будинків так і невеликих 

квартир. Окупить себе ця система за два-три роки, адже 

дуже добре економить ресурси. 

Також є можливість автоматизувати свою оселю 

самостійно, використовуючи такі відкриті системи як 

MajorDoMo, Home Assistant та інші інструменти. 

 27 червня 2017 Lifecell  на базі Київського 

політехнічного інституту створив IOT лабораторію. 

 З липня 2018 року Lifecell разом з компанією IOT Ukraine 

запустив декілька комерційних проектів на основі 

LoRaWAN 

 20 лютого 2020 року Vodafone анонсував та запустив в 

комерційну експлуатацію власну NB-IOT мережу. 

 

[1]https://iot-analytics.com/state-of-the-iot-update-q1-q2-

2018-number-of-iot-devices-now-7b/ 

[2]https://kpi.ua/2017-06-27-its 

[3]https://ubr.ua/market/telecom/medlenno-i-uverenno-

bolee-desjatka-horodov-ukrainy-uzhe-podkljuchilis-k-

internetu-veshchej-3890134 

[4] https://itc.ua/news/operator-vodafone-ukraina-zapustil-

set-interneta-veshhej-nb-iot-v-kommercheskuyu-

ekspluatacziyu/ 

  

https://iot-analytics.com/state-of-the-iot-update-q1-q2-2018-number-of-iot-devices-now-7b/
https://iot-analytics.com/state-of-the-iot-update-q1-q2-2018-number-of-iot-devices-now-7b/
https://kpi.ua/2017-06-27-its
https://ubr.ua/market/telecom/medlenno-i-uverenno-bolee-desjatka-horodov-ukrainy-uzhe-podkljuchilis-k-internetu-veshchej-3890134
https://ubr.ua/market/telecom/medlenno-i-uverenno-bolee-desjatka-horodov-ukrainy-uzhe-podkljuchilis-k-internetu-veshchej-3890134
https://ubr.ua/market/telecom/medlenno-i-uverenno-bolee-desjatka-horodov-ukrainy-uzhe-podkljuchilis-k-internetu-veshchej-3890134
https://itc.ua/news/operator-vodafone-ukraina-zapustil-set-interneta-veshhej-nb-iot-v-kommercheskuyu-ekspluatacziyu/
https://itc.ua/news/operator-vodafone-ukraina-zapustil-set-interneta-veshhej-nb-iot-v-kommercheskuyu-ekspluatacziyu/
https://itc.ua/news/operator-vodafone-ukraina-zapustil-set-interneta-veshhej-nb-iot-v-kommercheskuyu-ekspluatacziyu/
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 Державний Університет Телекомунікацій  

Навчально-науковий інститут телекомунікацій 

м.Київ 

 

Wi-Fi  (Wireless  Fidelity)  це  розроблений  

об'єднанням  WECA  на  базі IEEE 802.11 стандарт 

широкосмугового бездротового мережі. З його  

допомогою  кори-стувач може  отримати доступ до  

мережі Інтернет  з  будь-якого  ноутбука, смарт-фона або 

іншого переносного апарату без необхідності 

використання проводів. До одній  точці  можна  

підключити  відразу  декілька  пристроїв  і  

використовувати доступ до Всесвітньої павутини 

одночасно на кожному з них. 

Точки доступу до Мережі за допомогою  вайфая  в 

даний  час  є  в  наявності майже в кожному будинку, а 

також в барах, ресторанах, навіть парках відпочинку та 

інших публічних місцях, оскільки WiFi - універсальний 

спосіб, що відрізняєть-ся  зручністю,  гідною  швидкістю  

і  безпекою.  Уже  сьогодні  стала  доступною система 

«розумний дім», яка дозволяє управляти всіма 

електронними пристроями в будинку (комп'ютер, 

телевізор та ін.) З будь-якої кімнати за допомогою 

одного-єдиного пульта. І з кожним роком її 

впроваджують все в більшій кількості квартир. 

Як працює бездротова мережа WiFi 

Wi-Fi працює трохи інакше, ніж дротова мережа. 

Джерело доступу в Інтернет в даному випадку - це 

технологія пакетної передачі даних Ethernet. Доступ до 

неї забезпечується  за  допомогою  стаціонарного  

підключення.  Щоб  користуватися зручностями 

Всесвітньої павутини, потрібно мати т. Н. роутер, або 

маршрути за-тор, який буде здійснювати передачу 

інформації через канали певної  частоти. 

Щоб не сплутати мережі, що передаються кожна на 

своїй частоті, за допомо-гою стаціонарного комп'ютера, 
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до якого підключений роутер, кожної мережі при-

своюється свою назву. Мережа може бути 

загальнодоступною, тобто до неї може підключитися хто 

завгодно, маючи відповідне  пристрій  і  пере-буваючи в  

межах зони покриття, або захищеною за допомогою 

пароля, який задає користувач. Вве-дення пароля, як 

правило, необхідний лише при першому підключенні до 

мережі, після чого він зберігається в базі пристрою. 

Роль точки роздачі Wi-Fi може виконувати  не  

тільки  маршрутизатор,  але  і смартфон, в якому  

присутній  спеціальний  модуль.  Навчити  свій  розтер 

«розда-вати» бездротовий Інтернет можна самостійно, 

скориставшись інструкціями, які в Мережі 

зустрічаються в достатку. 

Де використовується Wi-Fi 

Користуватися благами бездротового доступу до 

Мережі в своїй квартирі / будинку може будь-який 

приватний користувач, який придбав і налаштувати Wi-

Fi роутер. Оснастити Wi-Fi модулем можна будь-яку 

сучасну електроніку, будь то комп'ютер, телевізор або 

чайник, після чого при наявності маршрутизатора і пу-

льта управління їй можна буде управляти дистанційно, 

розширивши її можливо-сті. 

У громадських закладах вайфай також 

використовується майже повсюдно. Підключитися до 

Інтернету за допомогою свого ноутбука, планшетного 

ПК або смартфона можна практично в будь-якому 

ресторані, барі, кафе, ТРК, готелі. То-чки доступу WiFi 

сьогодні також працюють у багатьох бібліотеках, ПКіВ і 

вок-залах. Це робить перебування користувача в 

громадському місці більш комфо-ртним і тривалим. 

Юридичні особи теж використовують переваги 

підключення Wi-Fi в своїх ці-лях. Встановивши потужну 

точку доступу до бездротової мережі з розширеною 

зоною покриття, можна доповнити стаціонарне 

підключення до Всесвітньої паву-тини або навіть зовсім 

його замінити. І чим більше у співробітників фірми 
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ноут-буків і інших портативних технічних пристроїв, 

тим доцільніше використання ва-йфая. 

Проте, сфери застосування Wi-Fi не обмежуються 

перерахованими вище мі-сцями. Бездротовим 

підключенням в Мережі сьогодні можна скористатися і в 

трамваях, і в медичних установах, і навіть в літаку. 
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МЕТОДИ ОЦІНКИ ПАРАМЕТРІВ ЧАСТОТНИХ 

КАНАЛІВ СТАНДАРТУ 802.11 

Безверхий Роман Юрійович 

 Державний Університет Телекомунікацій  

Навчально-науковий інститут телекомунікацій 

м.Київ 

 

На даний час спостерігається значне впровадження 

та розгортання безпровід-них мереж, як в Україні, так і 

світі. В першу чергу, цьому сприяє широка доступн-ість  

та  простота  використання  локальних  безпровідних  

мереж  для  отримання доступу  до  інфокомунікаційних  

послуг  високої  якості  та  стрімкий  розвиток концепції  

інтернету  речей.  Саме  стрімке  збільшення кількості  

таких  мереж, приводить  до  виникнення  ряду  

негативних факторів, які  можуть суттєво погір-шити  

передавальні  характеристики  безпровідних  каналів  

передачі. Це, в свою чергу, забезпечує появу затримок та 

помилок під час системи отримання доступу до послуг із 

великим об’ємом трафіку.    

    

     Основні параметри визначення ефективності 

роботи безпровідних мереж         

 Існує безліч різноманітних відомих характеристик 

технічної ефективності мереж,  серед  яких  особливої  

уваги  заслуговують  енергетична  b ((Вт/Гц)/Дж), 

частотна g ((біт/с)/Гц) та інформаційна h (безрозмірна 

величина) ефективність, що залежать від застосованого 

різновиду модуляції сигналу . Енергетичну ефективні-

сть визначають, користуючись формулою 

𝑏 =
𝑁0

𝐸𝑏
                                                           (1) 

де N0 – спектральна густина потужності (СГП) 

(Вт/Гц) білого шуму в каналі електрозв’язку; Eb– енергія 

одного біта інформації, Дж; Для обчислення енергети-

чної ефективності використовують залежності 

ймовірності  помилки  для  певного різновиду модуляції 

від  відношення середньої  енергії одного  біта  
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інформації до енергетичної спектральної густини білого 

шуму у каналі зв’язку.   

Частотна ефективність визначається виразом: 

𝑔 =
𝑣𝑏

∆𝐹𝑐
                                                          (2) 

де vb– швидкість  передавання  інформації, біт/с; 

∆Fc– ширина  спектра си-гналу, с (прийнято, що смуга 

пропускання каналу ∆Fc= DF );  

Інформаційна ефективність буде визначатись за 

співвідношенням: 

ℎ =
𝑣𝑏

𝐶𝑘
                                                             (3) 

де Ck– пропускна здатність каналу електрозв’язку 

(системи), біт/с; 

Комплексна формула визначення інформаційної 

ефективності, яка об’єднує всі основні показники, буде 

мати вигляд: 

ℎ =
𝑔

𝑙𝑜𝑔2((
𝑔

𝑏
)+1)

                                                          (4) 

Інформаційна ефективність показує, наскільки 

швидкість передавання інформації менша від пропускної 

здатності каналу. 

 Отже,  для  обчислення  інформаційної  

ефективності  необхідно  визначити енергетичну та 

частотну ефективності телекомунікаційної системи чи 

мережі під час використання певного виду модуляції 

сигналу. Очевидно, що вид модуляції впливає  на  

досягнення  певного  значення  інформаційної  

ефективності.  Вибір оптимального  за  цих  умов  

використання  телекомунікаційної  системи  виду 

модуляції  сигналу дає  змогу  забезпечити  найвищу  

можливу інформаційну ефе-ктивність системи. 

 

Література 

1. Михалевський Д. В. Оцінка параметрів 

безпровідного каналу передачі інформації стандарту Wi-

Fi / Д.В. Михалевський // ISSN 1729-3774 

ВосточноЕвропейский журнал передовых технологий. – 
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Р.О. Красота, В.Є. Мондляк // ВОТТП-13-2014: матеріали 
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червня 2014 р. 
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ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕРЕЖ 

НАСТУПНОГО ПОКОЛІННЯ 

 Костюк Каріна Володимирівна 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут телекомунікацій 

м.Київ 

 

  В даній роботі порушено питання, пов'язане із 

проблемами, які можуть виникати у процесі 

впровадження метеж наступного покоління. Розвиток 

ринку послуг зв'язку призвів до наступних передумов 

появи мереж NGN: масовому впровадженню сучасних 

систем і засобів зв'язку, характерні риси яких - 

мультисервісність та мультипротокольні; істотної 

зміни мережевих архітектур: відмови від жорсткої 

ієрархії, характерної для класичних телефонних мереж 

загального користування , під впливом впровадження 

нових засобів зв'язку, принципів передачі та обробки 

інформації;  поділу бізнес-моделі оператора нових 

послуг на дві частини: інфраструктурну (створення і 

обслуговування мережі) і сервісну (пов'язану з 

маркетингом) тощо. 

 NGN – NextGenerationNetwork – це мережа, основана на 

пакетній комутацї та призначена для надання послуг 

електрозв'язку і використання декількох 

широкосмугових технологій транспортування із 

включеною функцією QoS, у якій функції, пов'язані з 

обслуговуванням не є залежними від застосованих 

технологій, що забезпечують транспорт. 

 На даний момент NGN ще не є сформованою повністю. 

Ось чому, поки ще не можна стверджувати, що 

обладнання будь-якої фірми дозволить реалізувати весь 

спектр послуг NGN. Станом на сьогодні ще немає 

технологій, які б повністю задовольняли всі запити 

перспективної мультисервісної мережі. 

 Проте існують технологічні рішення, здатні стати її 

основою, тобто можна побудувати прообраз 

мультисервісної мережі, яка згодом зможе 
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еволюціонувати до мультисервісної мережі 

майбутнього. 

 Відповідно до цього, можна сказати, що NGN, є більше 

рекламним ходом фірм, для проштовхування своєї 

продукції на телекомунікаційний ринок.  

Однак, вже наявний досвід побудови елементів 

мультисервісних мереж показує, що проблеми 

полягають не тільки у відсутності сучасної 

технологічної основи для забезпечення мультисервісних 

послуг. 

 Серед проблем, що найчастіше стоять перед 

оператором, який впроваджує технології мереж 

наступного покоління, основними є: 

- нерозвинена інфраструктура традиційних операторів, 

орієнтована на підтримку телефонних послуг, проте 

разом з тим абсолютно не готова до сучасних 

маркетингових кроків по просуванню мультимедійних 

послуг на ринок, де присутня конкуренція; 

- наявність інфраструктури є необхідним, але не 

достатнім фактором. Вагомим стримуючим фактором є, 

з одного боку, відсутність у традиційних операторів 

коректного механізму створення і впровадження нових 

сервісів, а з іншого боку - недоліки їх існуючої системи 

взаємодії з користувачем; 

- недостатня опрацьованість питань, пов'язаних з 

реалізацією функцій СОРМ в мультисервісних мережах; 

- не досить добре опрацьовані питання організації білінгу, 

тарифікації послуг мереж наступного покоління; 

- взаємодія різних компонентів мереж наступного 

покоління від різних постачальників також вимагає 

ретельного опрацювання та реконструкції. 

 

Посилання: 

1.[https://siblec.ru/telekommunikatsii/modelirovanie-setej-i-

sistem-svyazi/3-problema-vnedreniya-setej-sleduyushchego-

pokoleniya-ngn]; 

https://siblec.ru/telekommunikatsii/modelirovanie-setej-i-sistem-svyazi/3-problema-vnedreniya-setej-sleduyushchego-pokoleniya-ngn
https://siblec.ru/telekommunikatsii/modelirovanie-setej-i-sistem-svyazi/3-problema-vnedreniya-setej-sleduyushchego-pokoleniya-ngn
https://siblec.ru/telekommunikatsii/modelirovanie-setej-i-sistem-svyazi/3-problema-vnedreniya-setej-sleduyushchego-pokoleniya-ngn
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                   2. [http://lib.tssonline.ru/articles2/fix-

op/osobennosti-setey-novogo-pokoleniya-(ngn).-chast-1.-

next-generation-network-(ngn)-peculiarities.-part-1]. 

  

http://lib.tssonline.ru/articles2/fix-op/osobennosti-setey-novogo-pokoleniya-(ngn).-chast-1.-next-generation-network-(ngn)-peculiarities.-part-1
http://lib.tssonline.ru/articles2/fix-op/osobennosti-setey-novogo-pokoleniya-(ngn).-chast-1.-next-generation-network-(ngn)-peculiarities.-part-1
http://lib.tssonline.ru/articles2/fix-op/osobennosti-setey-novogo-pokoleniya-(ngn).-chast-1.-next-generation-network-(ngn)-peculiarities.-part-1
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СТАНДАРТИ БЕЗДРОТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ 

Левицький Андрій Олегович 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут Телекомунікацій 

м.Київ 

 

Постановка задачі. Аналіз методів проектування мережі 

бездротового доступу на базі технології ieee 802.11 

Мета дослідження. Дослідити стандарти бездротового 

зв’язку 

Результат дослідження. У цьому дослідженні мене 

зацікавило як розвивалися бездротові технології. За роки 

існування бездротових технологій сильно змінилися, 

вчасності швидкість з’єднання і стабільність.  

Список використаних джерел 

http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Wi-

Fi_(Wireless_Fidelity)_-

_стандарт_беспроводной_связи_802.11 

  

http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Wi-Fi_(Wireless_Fidelity)_-_стандарт_беспроводной_связи_802.11
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Wi-Fi_(Wireless_Fidelity)_-_стандарт_беспроводной_связи_802.11
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Wi-Fi_(Wireless_Fidelity)_-_стандарт_беспроводной_связи_802.11
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БЕЗДРОТОВІ ТЕХНОЛОГІ У ПОБУТІ 

Левицький Андрій Олегович 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут Телекомунікацій 

м.Київ 

 

Постановка задачі. Аналіз методів проектування мережі 

бездротового доступу на базі технології ieee 802.11 

Мета дослідження. Дослідити проектування та побудова 

Wi-Fi іфраструктури 

Результат дослідження. У цьому дослідженні я задався 

питанням наскільки зручно будувати бездротовий доступ 

і чи не зашкоджує це якості мережі в порівнянні з 

дротовим. Також постає питання чи в майбутньому ми 

перейдемо повністю на бездротову передачу даних. 

В результаті ми бачимо, що швиткість зменшується 

незначно в порівнянні з дротовим. Но бездротова має 

перевагу в виді не привязаності до певного місця. Також 

я дізнався, що деякі компанії вже повність переходять на 

бездротовий аналог доступу. І з новими технологіями 

швиткість і якість буде тільки зростати. 

Висновок та перспектива. У висновку хочу підвести 

підсумок, що за бездротовими технологіями однозначно 

стоїть майбутнє. А також те, що бездротові мережі 

зручніші у використанні в побуті для різних цілей. 

Посилання 

https://itbiz.ua/ua/proektirovanie-i-postroenie-wi-fi-infras 

https://www.huawei.com/ua/press-

events/news/ua/2020/20200305 

  

https://itbiz.ua/ua/proektirovanie-i-postroenie-wi-fi-infras
https://www.huawei.com/ua/press-events/news/ua/2020/20200305
https://www.huawei.com/ua/press-events/news/ua/2020/20200305
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МЕРЕЖІ МАЙБУТНЬОГО 

Котик Владислав Андрійович 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут Телекомунікацій 

м.Київ 

 

Котик Владислав Андрійович, Державний університет 

телекомунікацій, Навчально-науковий інститут 

Телекомунікацій. У наш час завдяки росту потреб 

людства інфокомунікаційні мережі розвиваються дуже 

швидко. Почали з’являтися нові сервіси, послуги та 

служби, які потребують нових можливостей від 

існуючих мереж. Мова буде йти про нове явище в сфері 

зв’язку, що має назву мережі майбутнього (Future 

Networks, FN). Це нове бачення мереж, яке приходить на 

зміну вже застарілих мереж наступного покоління (Next 

Generation Network, NGN). 

По перше давайте розглянемо, що таке NGN. 

Мережі наступного покоління – це сучасні мережі, що 

використовують комутацію пакетів та IP-протоколи. 

Вони замінили з собою мережі з комутацією каналів та 

значно покращили зв'язок, що відкрило для нас багато 

нових можливостей. Але потреби людства постійно 

збільшуються і мереж наступного покоління вже 

недостатньо для того, щоб їч задовольнити. 

На заміну NGN впроваджують мережі 

майбутнього. За визначенням МСЕ мережа майбутнього 

FN – це глобальна інформаційна інфраструктура, яка 

об‘єднає в себе вже існуючі інформаційно-комунікаційні 

мережі з єдиним центром керування та яка здатна надати 

повний спектр телекомунікаційних послуг (у любому 

географічному місці, з гарантованою якістю, у любий 

час) на базі інноваційних технологій. Для цього кожна 

людина буде мати свою унікальну адресу, завдяки якій 

вона зможе авторизуватися у любій точці світу і 

отримувати всі необхідні їй послуги. Буде широко 

застосовуватися явище «хмарних обчислень». Кожна 

людина з будь-якої точки земної кулі зможе мати доступ 
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до різних послуг не витрачаючись на дорогі обладнання 

та програми, оскільки зберігання даних та їх обчислення 

буде проходити на серверах, що значно зменшить 

навантаження на абонентське обладнання. Загалом 

архітектуру FN можна представити як три слої: «хмара» 

- віртуальні обчислення, «труба» - засоби передачі 

інформації та «термінали» - абонентське обладнання.  

Мережі майбутнього основані на базі мереж 

наступного покоління, що значно полегшує їх 

впровадження. Згідно рекомендацій Міжнародного 

союзу електрозелектрозв’язку (МСЕ) в період з 2015 по 

2020 роки країни почали впроваджувати технології 

мережі майбутнього. Вже можна побачити нові 

можливості. З’явився «інтернет речей» - можливість 

керувати побутовою техніку з будь якої точки земної 

кулі через інтернет. Створені багато сервісів, 

пропонуючих свої послуги онлайн з гарною якістю. Та 

інші. 

Як ми бачимо мережі майбутнього дійсно дуже 

вагомий крок у розвитку інфокомунікаційної 

інфраструктури, що надає багато можливостей та послуг 

й полегшує їх використання. 

Використана література: 

1. Global information infrastructure, internet protocol aspects 

and next generation networks ─ future networks. Future 

networks: Objectives and design goals // Recommendation 

ITU-T Y.3001, 2011. 

2. General overview of NGN // Recommendation ITU-T 

Y.2001, 2004. 

3. Вісник ДУІКТ. – 2013. – №4 
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МЕТОДИ ОБ’ЄДНАННЯ ЧАСТКОВИХ КРИТЕРІЇВ 

Котик Владислав Андрійович 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут Телекомунікацій 

м.Київ 

Котик Владислав Андрійович, Державний університет 

телекомунікацій, Навчально-науковий інститут 

Телекомунікацій. З впровадженням нових мереж, що у 

свою чергу збільшить кількість послуг та їх якість, 

значно збільшиться кількість інформації у системі 

управління (СУ). Внаслідок чого СУ може поглинати 

основну мережу. СУ адекватно поняттю - "велика 

система". Останнє характеризується кількома 

специфічними ознаками. Це, насамперед, 

багатомірність розмаїття структури; 

багатозв'язність елементів (взаємозв'язок підсистем на 

одному рівні та між різними рівнями ієрархії); 

різнорідність бази елементів; багатократність зміни 

складу і стану; багатокритеріальність; 

багатоплановість. Знаходженням оптимальної системи 

управління будемо називати процес синтезу системи. 

Задача синтезу полягає в знаходженні такої СУ, яка 

компромісно оптимізує показники якості при 

обмеженні вхідних даних та спектра визначених умов. 

Зазначимо, що синтез СУ такого типу повинний 

бути векторним, тобто виконуватися з урахуванням 

значень сукупності (векторів) показників якості, 

включаючи й економічні, які заздалегідь враховані 

(прогнозуються) в критерії переваги (критерії 

оптимальності системи). Векторним називається синтез, 

який виконується з урахуванням декількох показників 

якості, тобто на основі векторів К(k1, k2 ... , km). Це 

обумовлено властивостями багатокритеріальної складної 

системи, тобто якою і є СУ. Отже, при проведенні 

векторного синтезу потрібно визначити такі значення 

управляючих змінних 𝑥 ∈ 𝐷, які забезпечують 

одночасно мінімум всіх введених критеріїв 

оптимальності Qk(х), k=1, 2, ... , s. Звичайно ці критерії 
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суперечливі, оптимізація за кожним з них призводить до 

різних значень управляючих змінних. У зв'язку з цим 

для врахування всієї сукупності часткових критеріїв 

необхідно проаналізувати векторний критерій 

оптимальності Q(x)=[Q1(x), ... , Qs(x)], який призводить 

до розв‘язку задачі багатокритеріальної оптимізації. 

Рішення задачі оптимального синтезу – це процес 

вибору управляючих змінних х, що належать допустимій 

області D і забезпечують оптимальне значення 

характеристики СУ Q(x). Рішення задачі 

багатокритеріальної оптимізації в загальному випадку 

неоптимальне для жодного з часткових критеріїв, але є 

компромісним для вектору Q(x) у цілому. Для 

визначення мінімуму векторного критерію Q(x) 

необхідно перейти від задачі векторної оптимізації до 

задачі нелінійної оптимізації з спеціально 

сформульованою цільовою функцією: 

𝑄(𝑥) = Ф[𝑄1(𝑥), 𝑄2(𝑥). . . , 𝑄𝑠 (𝑥)] 
Процес пошуку скалярної функції (2.4), який є 

узагальненим критерієм для задачі багатокритеріальної 

оптимізації, називається об'єднанням (згортанням) 

векторного критерію оптимальності. 

Об'єднання кількісно сумісних критеріїв. Критерії 

оптимальності Qk(x), k=1,2,…,s будемо вважати 

кількісно сумісними, якщо вони характеризують 

важливість кожного з них у порівнянні з іншими 

критеріями. Параметри λk називаються ваговими 

коефіцієнтами (ступенем корисності k-го критерію, 

вагою критерію і тощо). Це дозволяє одержати 

узагальнений скалярний критерій Q(x), який називається 

адитивною функцією корисності, шляхом суми 

часткових критеріїв та множенням на свої вагові 

коефіцієнти (метод зважених сум). 

𝑄(𝑥) = ∑ 𝜆𝑘𝑄𝑘(𝑥) ,

𝑆

𝑘=1

 

де ck ≥ 0. 
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У деяких випадках припускається порівняння не 

критеріїв оптимальності, а втрат кожного з них. Втрати 

визначаються як різниця між Qk(х) і його оптимальною 

величиною Qk*. 

𝑄𝑘
∗ = min

𝑥∈Δ
𝑄𝑘(𝑥). 

У цьому випадку адитивна функція корисності має 

вигляд: 

𝑄(𝑥) = ∑ 𝜆𝑘[𝑄𝑘(𝑥) − 𝑄𝑘
∗].

𝑆

𝑘=1

 

Значення параметра Ckl характеризує вплив 

вектора 𝑋1
∗ на критерій Qk(х).  

Об'єднання критеріїв, для яких визначено 

співвідношення переваги за вагомістю. Нехай задано 

перевагу за вагомістю для часткових критеріїв 

оптимальності Qk(х). Причому ця перевага задана 

умовою, при якій критерій Q1(х) більш вагоміший, ніж 

критерій Q2(х), а Q2(х) більш вагоміший, ніж Q3(х) і т.д.  

У цьому випадку об'єднання часткових критеріїв 

може бути здійснено за допомогою введення найбільш 

вагомого - "основного" критерію Q(х)=Q1(х). 

Одним з способів упорядкування критеріїв за 

вагомістю є введення оцінок пріоритету μij часткових 

критеріїв. Наприклад, 10
1⁄  - переважна вагомість i-го 

критерію у порівнянні з j-м критерієм, 5 1⁄  - значно 

більша вагомість, 2 1⁄  - велика вагомість і 1 1⁄  - 

приблизно рівна вагомість.  Ця інформація про ступінь 

порівняння (переваги за вагомістю) критеріїв наводиться 

у вигляді матриць  

𝑆 × (𝑆 + 1) , у кожний рядок якого вноситься оцінка 

пріоритетів μij, які характеризують вагомість критерію 

Qi(x) відносно інших критеріїв.  

Нехай, наприклад, відомо, що критерій Q1(х) має 

переважну вагомість у порівнянні з Q2(х), а критерій 

Q2(х) має ще більшу вагомість, ніж Q3(х). У цьому 

випадку матриця пріоритетів має вигляд: 

 Q1 Q2 Q3 πk 
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Q1 0 10 10 20 

Q2 1 0 5 6 

Q3 1 1 0 2 

 Для визначення вагових коефіцієнтів λ1 , λ2 і λ3 

маємо систему рівнянь: 

λ1/ λ2=20/2  ,  λ2/ λ3=6/2  ,  λ1 +λ2 +λ3 =1. Звідки , λ1 = 

0.72, λ2 = 0.216 і  

λ3 =0.072 , тобто адитивна функція корисності має 

вигляд:  

Q(x)=0,72Q1(x)+0,216Q2(x)+0,072Q3(x). 

Використана література: 

1. Ночевнов Д.П. Системный анализ методов адаптации 

информационного поиска в информационно-поисковых 

системах // Вісн. Черкас. держ. технол. ун-ту. - Черкаси. 

2003. 

2. В.В. Хаджинов, Ю.В. Яковлєва Адаптивний пошук як 

напрям розвитку інформаційно-пошукових систем 

наукових бібліотек // Інститут проблем реєстрації НАН 

України, 2006. 

3. Теслюк В.М., Вєніков Д.П., Коваль В.Я., Борейко О.Ю. 

Методи розв’язання задач багатокритеріальної 

оптимізації з використанням адитивної, 

мультиплікативної, максимінної та мінімаксної згорток 

// Національний Університет «Львівська політехніка», 

2018. 
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НЕОБХІДНІСТЬ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ЯК 

СПОСІБ БОРОТЬБИ З КОРОНАВІРУСОМ 

Гроза Ярослав Володимирович 

Державний університет телекомунікацій, 

Навчально-науковий інститут телекомунікацій 

м.Київ 

 

У даній роботі було приведено декілька прикладів 

позитивного впливу розробок у сфері телекомунікацій 

задля безпеки життєдіяльності в умовах сучасної 

пандемії. 

Виходячи зі статистики розповсюдження динаміка 

зараження в Україні відносно повільна порівняно з 

іншими країнами. Не дивлячись на це потрібно 

впроваджувати заходи для постійної повільної динаміки 

розповсюдження або ж і зовсім припинення 

захворюваності беручи приклад з інших країн. Нова 

система повинна, ґрунтуючись на даних операторів 

стільникового зв'язку про геолокації мобільного 

телефону власника, відстежувати тих, які контактували з 

хворими на коронавірус. Такі абоненти, як 

передбачається, будуть отримувати СМС-повідомлення з 

повідомленнями про те, що їм необхідно дотримуватися 

режиму самостійної ізоляції, а інформація про них буде 

передаватися в оперативні штаби по боротьбі з 

поширенням інфекції. Оскільки технічні можливості для 

створення подібної мережі існують вже давно. Подібним 

чином, працюють, наприклад, сервіси для визначення 

місцезнаходження абонента, які оператори надають своїм 

користувачам (наприклад, сервіс «Маячок» від 

«Київстар»).Крім того, оператори представляють дані 

про геолокації абонентів за клопотанням правоохоронних 

органів для проведення оперативно-розшукових заходів. 

У Китаї створили спеціальний мобільний додаток 

YiKuang, щоб люди могли уникати місць, в яких 

поширюється коронавірус. У цьому додатку зібрано 

інформацію про те, де відбувалися зараження 

коронавірусом, а також, в яких місцях фіксуються масові 
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скупчення людей, щоб їх уникати. У додатку зібрано 

інформацію про те, де відбувалися зараження 

коронавірусом, а також - в яких місцях фіксуються масові 

скупчення людей 

Для його створення були використані різні 

програми і трекери пересувань. Компанії QuantUrban і 

WeChat розробили платформу, яка використовує 

інформацію з офіційних джерел і зазначає на реальних 

картах місця і цілі зони, безпосередньо пов'язані з 

підвищеним ризиком зараження новим коронавірусом (на 

підставі офіційно підтверджених випадків 

зараження).При використанні геолокації, додаток 

попереджає користувачів, що вони знаходяться в місцях, 

що межують з тими, де поширюється коронавірус. 

Географічно додаток охоплює південні міста Шеньчжень 

і Гуанчжоу, а також дев'ять інших міст в провінції. 

Творці програми відзначили, що коли користувач 

переглядає карти і намагається не йти в ті місця, де 

фіксувалися зараження, то психологічно відчуває себе 

захищеним. Також воно допомагає вибрати тип 

транспорту для подорожі і не тільки.«Перегляд карти - це 

психологічний комфорт. Ви не можете гарантувати, що 

не буде нових випадків, але ви можете уникнути області, 

яка вже вражена », - відзначили вони. Волонтери 

допомагають оновлювати карту, оскільки уряд щодня 

публікує оновлені дані. Державні засоби масової 

інформації CCTV і People's Daily схвалили розробку і 

використання такого додатка. Також було запущено 

додаток, яке дозволяє людям перевірити свій рівень 

ризику зараження коронавірусів.  

Додаток «Детектор близьких контактів» 

повідомляє користувачам, чи перебували вони поруч з 

кимось у кого був виявлений вірус. Розробкою програми 

займали державні відомства разом з держкомпанією 

China Electronics Technology Group, використовуючи дані 

від органів охорони здоров'я і транспорту. Користувачі 

можуть зареєструватися в додатку, скануючи QR-код на 

своїх смартфонах за допомогою популярних додатків, 
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таких як WeChat, Alipay або QQ. Також для реєстрації 

користувачам потрібно залишити свій мобільний 

телефон, ім'я та прізвище, а також ідентифікаційний 

номер. Після цього, додаток відшукує людей з кола 

спілкування користувача і показує, чи був зафіксований 

коронавірус у кого-то з них. У разі наявності заражених 

друзів або родичів, користувачам радять залишатися 

вдома і звертатися до місцевих органів охорони здоров'я. 

Системи вже випробувані і успішно працюють в 

Китаї, який фактично зупинив поширення пандемії на 

своїй території, і в Ізраїлі, який недавно посилив правила 

і без того суворого карантину, і навіть розглядає 

можливість введення повної блокади країни. 

Повідомляється, що в Ізраїлі така система дозволила 

виявити громадянина, який після контакту з хворим 

робив вельми активні переміщення. Усі які контактували 

з ним ізраїльтяни встановлені за допомогою системи і 

оповіщені про необхідність дотримуватися домашній 

карантин. 

Беручи до уваги що в Україні незабаром пройде 

послаблення карантину - будуть потроху відкриватися 

заводи та фабрики (з конкретними умовами до санітарних 

норм щоб запобігти повторного спалаху 

захворюваності).На ряду з цим важливу роль знову 

будуть відігравати  системи телекомунікацїй яскравим 

прикладом яких у даному випадку є АТ «ЕР-Телеком 

Холдинг», який представив комплексне рішення по 

безконтактному виміру температури тіла в місцях 

масового скупчення людей і на підприємствах. Комплекс 

ЕР-Телеком може одночасно вимірювати температуру у 

40 осіб. На підприємстві встановлюють одну або кілька 

тепловізійних камер з додатковим обладнанням. Продукт 

інтегрується в систему контролю доступу в приміщення: 

якщо температура підвищена, турнікет не пропустить 

співробітника в офіс. 

Система формує звіти, які надходять до відділів по 

роботі з персоналом. На їх основі формуються карти 

здоров'я співробітників компанії. 
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Отже, в даній роботі було приведено лише кілька 

прикладів позитивного впливу розробок у сфері 

телекомунікацій задля безпеки життєдіяльності у 

сучасних умовах, які дозволяють побачити, що при 

удосконаленні , а саме складанні функцій та можливостей 

обладнання, можна запобігти розповсюдженню спалахів 

захворюваності в Україні. 

Література 

https://www.bbc.com/news/technology-514394012 

http://obozvrn.ru/archives/101680 

http://en.cetc.com.cn/ 

  

http://en.cetc.com.cn/
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РОЗРОБКА МІКРОПРОЦЕСОРНОЇ СИСТЕМИ 

ОХОРОННОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ АВТОМОБІЛЯ 

 

Роздайбіда Владислав Дмитрович 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут Телекомунікацій 

м.Київ 

 

      Постановка задачі. Розробити на основі сучасної 

елементної бази та новітніх принципів організації 

інформаційного обміну віддаленими об’єктами систему 

сповіщення про проникнення. 

 

      Мета дослідження. На базі розглянутих новітніх 

способів захисту автомобіля від проникнення 

сформувати основні принципи  побудови охоронних 

комплексів на основі GPS/GSM. [1] 

 

      Результати дослідження. На базі оптимального 

вибору елементної бази з заданими показниками та  

відповідними розрахунками отримана оптимальна 

система захисту автомобіля від проникнення. 

 

      Висновки і перспективи. Впровадження новітніх 

досягнень в сучасних та перспективних системах 

захисту  дозволять отримати якнайкращі результати у 

збереженні рухомого та нерухомого майна громадян. 

 

 

Список використаних джерел: 

Активні та пасивні системи захисту автомобіля. 

  

http://lsd.dut.edu.ua/ua/pages/19
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НАЛАГОДЖЕННЯ ТА УЗГОДЖЕННЯ АНТЕННО – 

ФІДЕРНИХ ПРИСТРОЇВ 

Йовхимищ Дмитро Олександрович 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут Телекомунікацій 

м.Київ 

 

Ця стаття присвячена дослідженню особливостей 

налаштування антенно-фідерних пристроїв для 

забезпечення якісного супутникового радіомовлення 

      Найбільш простий спосіб вимірювання резонансної 

частоти антени- за допомогою гетеродинного індикатора 

резонансу (ГІР). Однак в багатоелементних антенних 

системах виміру ГІР буває виконати складно або зовсім 

неможливо через взаємний впливу елементів антени, 

кожен з яких може мати свою власну резонансну 

частоту. 

     Спосіб вимірювання за допомогою вимірювальної 

антени і контрольного приймача. До вимірювальної 

антени підключається генератор, на відстані 10-20l від 

вимірюваної антени, встановлюється контрольний 

приймач з антеною, так яка на цих частотах не має 

резонансів (наприклад коротше l/ 10). Генератор 

переналаштовується в вибраній ділянці діапазону. За 

допомогою S-метра (контрольного приймача) 

вимірюють напруженість поля і будують залежність 

напруженості поля від частоти. Максимум відповідає 

частоті резонансу. Цей спосіб особливо застосується для 

багатоелементних антен, В цьому випадку 

вимірювальний приймач необхідно розташовувати в 

головній пелюстці діаграми спрямованості вимірюваної 

антени. Варіант цього способу вимірювання - 

застосування в якості генератора, передавача 

потужністю в кілька Ватт і простого вимірювача 

напруженості. Однак треба врахувати, що при вимірі ви 

можете створювати перешкоди. Практична порада при 

вимірах в діапазоні 144-430 мГц, не тримайте в руках 
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вимірювач напруженості поля, щоб послабити вплив 

тіла на показання приладу. 

     Вимірювання за допомогою генератора і 

антенноскопа. Суть вимірювань полягає в наступному: 

як відомо, антенноскоп дозволяє вимірювати повний 

опір (активний + реактивний). Оскільки антени зазвичай 

живляться від струму ( при мінімумі вхідного опору), то 

і  на резонансній частоті антенноскоп буде показувати 

мінімальний опір, а на всіх інших частотах найчастіше 

опір буде більший. Звідси і послідовність вимірювань – 

переналаштовуючи генератор, вимірюють вхідний опір 

антени. Мінімум опору відповідає резонансній частоті. 

    

     Дуже зручно визначати резонансну частоту 

приймачів за допомогою вимірника АЧХ (амплітудно-

частотної характеристики). Підключивши вихід 

вимірювача АЧХ і детекторну голівку до антени, 

визначають частоти, на яких видно провали в АЧХ. На 

цих частотах антена резонує і відбувається відбір 

сиглану із входу, що добре видно на екрані приладу. Для 

вимірювань підходять практично будь-які вимірювачі 

АЧХ (Х1-47, Х1-50, Х1-42, СК4-59). 

Список використаної літератури 

[1] Білоцерківський Г. Основи Радіотехніки і антени. 

1983. - 74с. 

[2]  Ротхаммель К. "Антени", М., "Енергія", 1979. – 

129с. 

[3,4] Беньковскій З. "Радіо і зв'язок", 1983. – 137с. 
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ПОБУДОВА ПЕРВИННИХ МЕРЕЖ НА ОСНОВІ 

SDH 

 

  Степовий Максим Вікторович 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут Телекомунікацій 

м.Київ 

 

      Постановка задачі. Розробити проект побудови 

первинних мереж на основі синхронної цифрової 

ієрархії.(вибір топології ,вибір оптичного волокна, 

розрахунок довжини ділянок регенерації, кількості 

регенераторів та показників надійності тракту).     

      Мета дослідження. Виявити можливості покращення 

пропускної здатності каналів зв’язку та зменшення 

використання додаткового обладнання, яке необхідне 

для різноманітних типів трафіку в опорній мережі. 

      Результати дослідження. Дослідження та розрахунки  

надали можливість побудувати  схему більш ефективної 

та досконалої первинної мережі на базі SDH  з 

впровадженням cучасних засобів телекомунікаційних 

мереж. 

      Висновки і перспективи.  Отримана схема мережі на 

базі синхронної цифрової ієрархії дозволить підвищити 

пропускну здатність мережі та зменшити застосування 

додаткового обладнання, що в свою чергу знизить 

витрати на закупівлю необхідного обладнання від інших 

виробників. 

Список використаних джерел 

Слепов Н.Н., Сучасні технології цифрових 

оптоволоконних мереж (ATM, PDH, SDH, SONET та 

WDM), 2003.-468с. 

Бакланов І.Г., Технології виміру первинних мереж. 

Частина 1. Системи Е1, PDH, SDH , 2000.-142с. 
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ПОБУДОВА МЕРЕЖІ ДОСТУПУ ЗА 

ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЇ WiMAX 

Баша Ігор Костянтинович 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковій інститут Телекомунікацій 

м.Київ 

 

Постанова задачі: побудова мережі доступу за 

допомогою технології WiMAX 

Мета дослідження: визначити для чого будуються 

мережі доступу WiMAX 

Результат дослідження: Основною проблемою для 

впровадження високошвидкісних послуг 

широкосмугового доступу та мобільного зв'язку 

четвертого покоління в рамках нашої країни є 

віддаленість від міст та покриття мережі. Для 

забезпечення високошвидкісними інтернетпослугами 

жителів віддалених і важко доступних територій 

необхідні технології бездротового широкосмугового 

доступу, що володіють дуже гнучкою архітектурою, що 

дозволяє будувати розподілені мультисервісні мережі, а 

також мають ефективні механізми багатостанційного 

доступу для задоволення вимогам, пов'язаним з якістю 

обслуговування. Для цього використовують технологію 

WiMAX. 

Структура мереж сімейства стандартів IEEE 802.16 

схожа з традиційними GSM мережами. У Wi-Fi мережах 

всі станції, які хочуть передати інформацію через точку 

доступу (АР), змагаються за «увагу» останньої. Такий 

підхід може викликати ситуацію при якій зв'язок для 

більш віддалених станцій буде постійно обриватися на 

користь більш близьких станцій. Такий стан речей 

робить скрутним використання таких сервісів як Voice 

over IP (VoIP), які дуже сильно залежать від 

безперервного з'єднання. Що ж стосується мереж 802.16, 

в них MAC використовує алгоритм планування. Будь 

користувальницької станції варто лише підключитися до 

точки доступу, для неї буде створений виділений слот на 
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точці доступу, і інші користувачі вже не зможуть 

вплинути на це з'єднання. Технологія WiMAX дозволяє 

працювати в Інтернеті за любої погоди, як в «чистому 

полі», так і в умовах щільної міської забудови, 

забезпечуючи високу якість зв'язку та швидкість 

передачі даних. 

 

Висновки та перспективи: У основному хочу сказати, що 

технологія WiMAX дуже зручна не тільки для 

віддалених територій, а й користувачив в місті. 

Стабільній зв’язок, зручне корістування, саме через це й 

обирають цю технологію. За безпроводними 

технологіями майбутне. 

 

Список використанних джерел 

http://www.vitex.kiev.ua/index.php?page=tehwimax 

  

http://www.vitex.kiev.ua/index.php?page=tehwimax
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ WiMAX 

Баша Ігорь Костянтинович 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковій інститут Телекомунікацій 

м.Київ 

 

Постанова задачі: дослідження технології WiMAX 

Мета дослідження: визначити поняття та принцип 

роботи технології WiMAX 

 

Результат дослідження:  

WiMAX (від англ. Worldwide Interoperability 

for Microwave Access)  -Стандарт IEEE 802.16 — 

стандарт бездротового зв'язку, що забезпечує 

широкосмуговий зв'язок на відстані понад 30 км зі 

швидкістю, порівняною з кабельними з'єднанням – до 75 

Мбіт/с. WiMAX відрізняється тим, що стабільно працює 

навіть при відсутності прямої видимості базової станції, 

використовуючи відбитий сигнал. Це унікальна 

властивість дає можливість підтримувати стабільний 

високошвидкісний канал в умовах щільної міської 

забудови. Важливою є й економічність в споживанні 

частотного ресурсу: за цими показниками WiMAX 

випереджає конкурентів в 1,5 рази, що гарантує 

можливість одночасної роботи великої кількості 

користувачів, які не заважають один одному. 

 

WiMAX мережі складаються з наступних основних 

частин - базових і абонентських станцій, а також 

обладнання, що зв'язує базові станції між собою, з 

постачальником сервісів і з Інтернетом. Для з'єднання 

базової станції з абонентською використовується 

високочастотний діапазон радіохвиль від 1,5 до 11 ГГц. 

В ідеальних умовах швидкість обміну даними може 

досягати 70 Мбіт / с, при цьому не потрібно 

забезпечення прямої видимості між базовою станцією і 

приймачем. Між базовими станціями встановлюються 

з'єднання (прямої видимості), що використовують 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.16
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%BA
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діапазон частот від 10 до 66 ГГц, швидкість обміну 

даними може досягати 120 Мбіт / c, при цьому, 

принаймні одна базова станція підключається до мережі 

провайдера з використанням класичних дротових 

з'єднань. 

 

Висновки та перспективи: У основному хочу сказати, що 

технологія WiMAX має велике майбутнє бездротових 

технологій, просте та зручне у використанні, а також має 

великий радіус покриття. Я впевнений, що ця технологія 

буде розвиватися та збільшуватися кількість 

користувачів. 

 

Список використанних джерел 

1. http://www.vitex.kiev.ua/index.php?page=tehwimax 

  

http://www.vitex.kiev.ua/index.php?page=tehwimax
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КОНЦЕПЦІЯ SDN  В СУЧАСНИХ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ 

 

Туревич Аліна Сергіївна 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковій інститут Телекомунікацій 

м.Київ 

 

На сьогоднішній день практично всім 

телекомунікаційним організаціям і компаніям доводиться 

адаптуватися в сучасних швидкоплинних умовах і 

визначальне значення відіграє швидкість, з якою вони 

здатні це робити. Важливу роль в здатності до швидкої 

адаптації грають мережеві технології. Провідні 

оператори мобільного зв'язку приділяють величезну 

увагу передовим технологіям, які дозволяють визначити 

найбільш перспективні напрямки розвитку галузі. 

Однією з таких, вже сьогодні, може стати концепція 

програмно-конфігурованої мережі. Концепція, що 

отримала назву програмно-конфігуровані мережі або 

Software Defined Network (SDN) - поділ рівня управління 

мережею і передачі даних за рахунок перенесення 

функцій управління (маршрутизаторами, комутаторами і 

т. П.) В програми, що працюють на окремому сервері 

(контролері). Залежно від масштабу мережі контролер є 

сервер або група серверів, на яких встановлено 

спеціалізоване програмне забезпечення. При цьому 

мережеві елементи, у яких відібрали функції управління 

мережею, виконують суто базові завдання - працюють по 

просуванню пакетів. Така архітектура дозволяє виділити 

з мережевого обладнання рівень управління і зробити 

його програмованим (програмно-визначеним або 

програмно-конфігурованим). При цьому базова 

інфраструктура передачі даних також відділяється від 

мережевих сервісів і додатків. Такий підхід дозволяє 

винести управління мережею на окремі централізовані 

обчислювальні ресурси (SDN-контролери), які 

обслуговують всю інфраструктуру в цілому. 
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Основна ідея збільшення ефективності функціонування 

SDN-мережі - використання динамічного розподілу 

ресурсів мережі для створення своєрідної мережевої 

інфраструктури, здатної підтримувати більш широкий 

спектр вимог з можливістю створення виділених мереж. 

Такі мережі можуть контролюватися користувачами, 

наприклад, через корпоративні портали 

самообслуговування. Реалізація такого рішення дає 

можливість гнучкої адаптації до різних вимогам 

прикладного характеру. Для цього була сформована 

логічна структуру програмно-конфігурується мережі, з 

відділенням процесу управління системою від самих 

пристроїв. 

В результаті для додатків, що використовують мережеві 

функції, вся інфраструктура може бути представлена у 

вигляді єдиного "логічного" комутатора. Технологію 

SDN у сфері телекомунікацій можна віднести до 

перспективної. Якщо порівнювати її з традиційної 

мережею, яка на сьогодні ще залишається актуальною, у 

тому числі і для України, модель SDN має ряд переваг, 

серед яких розробники вирізняють такі: підвищення 

ефективності мережевого обладнання на 25–30 %; 

зниження на 30 % витрат на експлуатацію мереж; надання 

користувачам можливості програмно створювати нові 

сервіси та оперативно завантажувати їх в мережеве 

обладнання.  

 Для реалізації сучасних мереж SDN 

використовують підходи із використанням протоколів 

OpenFlow та Overlay. Проблема полягає в тому, щоб 

перейти повністю на OpenFlow, операторам доведеться 

повністю відмовитися від інструментів IP-мережі, що не 

завжди буде виправдано. Тому в процесі перехідного 

періоду, можна використовувати мережу Overlay. 

Overlay-мережа не залежить від інфраструктурного рівня 

архітектури SDN. Завдяки цьому архітектура SDN може 

бути розгорнута на будь-якій існуючій  IP-

мережіаршрутизатора. 
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Використання подібного програмованого 

автоматизованого і відкритого підходу має очевидні 

переваги: 

• підвищення ефективності використання пропускної 

здатності каналів, балансування навантажень в мережі; 

• спрощення управління мережею, підвищення 

масштабованості мережі; 

• підвищення безпеки мереж; 

• ефективну маршрутизацію; 

• зниження капітальних витрат; 

• повна программируемость мережі; 

• Збільшення надійності функціонування мережі за 

допомогою централізованого управління конфігурацією 

мережевих параметрів на рівні сесій, користувачів, 

пристроїв і додатків; 

• динамічна підстроювання ємності віртуальної мережі та 

інших параметрів під зростаючі потреби клієнта без зміни 

фізичної топології; 

• створення ізольованих віртуальних мереж для кожного 

клієнта ІТ-послуг на базі єдиної фізичної інфраструктури. 

Новий підхід відповідає запитам операторів, виробників 

комп'ютерного та телекомунікаційного обладнання, 

власників дата-центрів, фінансових структур та банків, 

хостингу та сервіс-провайдерів. 
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Анотація 

Швидкісний мобільний зв’язок 5G активно 

розвивається у багатьох країнах світу. Важливо 

розуміти науково-технічні умови бездротової технології 

5G, щоб ефективно використовувати їх у нових 

інтелектуальних інформаційних технологіях. 

Тези 

Бездротові мобільні технології стали невід’ємною 

частиною нашого життя, що призводить до значного 

соціально-економічного впливу на розвиток світової 

спільноти. Швидке збільшення кількості мобільних 

пристроїв і трафіку призвело до появи бездротової 

технології 4G, яка забезпечує широкосмугові мобільні 

послуги в будь-який час і в будь-якому місці. Однак 

потреби ринку настільки великі, що мобільна мережа 5G 

вже розроблена та впроваджується. Перспективи його 

використання пов'язані зі створенням нових 

інтелектуальних технологій та інформаційних систем. 

Бездротова мережа 5G вже частково впроваджена в 

Німеччині, Великобританії, США, Японії, Китаї та 

Південній Кореї. На цьому тлі розуміння науково-

технічного підґрунтя технології 5G є надзвичайно 

важливим. Аналізуючи хронологію еволюції поколінь 

бездротового зв'язку, можна зробити висновок, що 

технологію 5G буде стандартизовано і розгорнуто в світі 

на початку 2020-х років. Запропонована стаття 

присвячена деяким важливим питанням технології 

бездротового зв'язку 5G, яка використовується під час 

розроблення кіберфізичних систем, що активно 

розвиваються.  

Зараз для мобільного зв'язку, обслуговування 

соціальних мереж і вебсайтів використовують 

технологію бездротового зв'язку четвертого покоління 
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(4G), призначену для забезпечення високих швидкостей 

передачі даних і великої пропускної здатності мережі. 

Мережі п'ятого покоління 5G можуть бути 

повноцінним бездротовим зв'язком без обмежень — 

World Wide Wireless Web (WWWW). На цей момент, 5G 

перестав бути терміном, який офіційно використовується 

для конкретної специфікації в офіційному документі, 

оприлюднюється телекомунікаційними компаніями або 

органами стандартизації. Кожна нова версія підвищує 

продуктивність системи і додає нові можливості з новими 

галузями застосування. IEEE 802.16 — це серія 

стандартів бездротового широкосмугового зв'язку, 

затверджених Інститутом інженерів з електротехніки та 

електроніки (IEEE), яка отримала назву «WiMAX» 

(Всесвітня сумісність для мікрохвильового доступу) 

галузевого альянсу WiMAX Forum. IEEE 802.16 

стандартизує радіоінтерфейс і пов'язані з ним функції 

бездротового локального зв'язку 5G. 

Для реалізації можливостей проектування 

мобільних мереж було встановлено конкретні завдання, 

визначені як 10 основних блоків 5G:  

1. Еволюція багаторівневої технології багатоадресного 

доступу (RAT). 

2. Розгортання дуже малих осередків. 

3. Самоорганізація мережі. 

4. Зв'язок між пристроями різних типів. 

5. Розроблення міліметрових хвиль RAT. 

6. Модернізація транзитних посилань. 

7. Енергоефективність. 

8. Розподіл нового спектра. 

9. Спільне використання спектру. 

10. Віртуалізація RAN 

Висновок. Якісна бездротова мережа є важливою для 

концепції сучасного цифрового підприємства. Через 

високі експлуатаційні витрати, пов’язані з оновленням 

кабелю, складні кабелі не можуть використовуватися для 

проводного зв'язку в мінливих умовах. Бездротова 

технологія поєднує всі фізичні елементи виробничого 
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підприємства з машинними (обчислювальними) 

елементами, які можуть збирати та обробляти велику 

кількість даних через хмару, відповідальну за ці операції. 

Можливість підключення безлічі зовнішніх пристроїв з 

використанням LTE-з'єднань в умовах електромагнітних 

перешкод та за суворих вимог до затримок виконання 

технологічних процесів дає змогу стверджувати, що 

технологія бездротового зв'язку 5G є необхідною та 

незамінною в дослідженнях і виробництві. 
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П'яте покоління мобільних мереж обіцяє стати 

особливо проривним. Стверджують, що саме завдяки 5G 

інтернет речей, безпілотні авто та віртуальна реальність 

перейдуть зі сторінок технологічних медіа в нашу 

реальність. Нові мережі будуть використовувати дуже 

високі частоти, які можуть передавати великі обсяги 

даних. Стандарт буде працювати від низьких частот до 

високих. Він стане максимально корисним на відміну від 

4G на більш високих частотах. 5G може також передавати 

дані по неліцензійних частотах, що використовуються на 

даний момент для Wi-Fi, не створюючи конфлікт з 

існуючими мережами Wi-Fi. Це дуже схоже на 

технологію T-Mobile під назвою LTE-U. 

Наведемо перелік потенційних технологій, що 

використовуються в 5G: 

1) Масивні MIMO.  

Ця технологія означає використання декількох антен на 

приймальній та передавальній сторонах. MIMO 

технологія досить успішно застосовується у мережах 4-го 

покоління і стане у пригоді також в мережах 5G. Слід 

зазначити, якщо на даний момент у мережах 

використовується MIMO 2x2 і 4x4, то очікується, що у 

майбутньому кількість антен повинна збільшитися. 

MIMO технологія має одразу 2 вагомих аргументи щодо 

застосування у майбутньому:  

1) зростає майже пропорційно кількості антен 

швидкість передачі даних 

2) поліпшується при прийомі сигналу якість 

сигналу одразу невеликою кількістю антен за рахунок 

рознесеного прийому (ReceiveDiversity).  

2) Перехід в сантиметровий і міліметровий 

діапазони. 
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 Мережі LTE в даний момент часу працюють у частотних 

діапазонах нижче 3,5 ГГц. Але існує необхідність 

розгортання мереж у більш вільних високочастотних 

діапазонах для повноцінного функціонування мереж 

мобільного зв'язку стандарту 5G. Отже, можна зробити 

висновок, що дальність зв'язку зменшується при 

підвищенні частоти, на якій передається інформація. 

Обійти такий закон фізики можна лише за допомогою 

підвищення потужності передавача, що обмежена 

санітарними нормами. Але існує така думка, що базові 

станції мереж п'ятого покоління 5G будуть 

розташовуватися набагато щільніше, а ніж зараз. Це 

викликано необхідністю створити набагато більшу 

ємність мережі. Вагома перевага згаданих діапазонів 

десятків ГГц являє собою наявність великої кількості 

вільного спектру.  

3) Мультитехнологічність.  

Слід зазначити, що дуже важливою є необхідність 

підтримки як вже існуючих стандартів, таких як UMTS, 

GSM, LTE, так і інших, наприклад, WiFi саме для 

забезпечення високоякісного обслуговування в мережах 

5G. Можна дійти висновку, що базові станції, які 

працюють за технологією Wi-Fi, мають змогу 

використовуватися в особливо завантажених місцях для 

розвантаження трафіку.  

4) D2D(Device-to-device). 

Вказана D2Dтехнологія device-to-device дозволяє 

пристроям обмінюватися даними безпосередньо без 

участі мережі 5G, які знаходяться неподалік один від 

одного. У свою чергу сигнальний трафік буде проходити 

через ядро мережі. Значною перевагою device-to-device 

технології являється можливість перенесення передачі 

даних у неліцензійній частині спектра. Це дозволить 

додатково розвантажувати мережу. 
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Ідея термінального клієнта( ТК), що набуває все більшої 

популярності в сфері IT. Вона бере свій початок в 

середині минулого століття і вже в наш час отримує 

новий виток розвитку на іншій технічній базі і в якісно 

інших умовах. З простої комбінації монітора і 

клавіатури, з'єднаних з сервером через кабель, термінал 

перетворився на самостійну обчислювальну машину, 

пов'язану з сервером,за допомогою локальної мережі або 

через Інтернет.У зв'язку з цим, на передній план 

виходять питання, яким раніше приділялося недостатньо 

уваги, зокрема-проблема забезпечення доступу 

легальних користувачів до ресурсів сервера. У даній 

статті наводиться опис одного з варіантів ТК з 

підтримкою апаратної ідентифікації, а також 

особливості його реалізація. 

У більшості випадків, проблема авторизації Користувача 

сьогодні вирішується так само, як і десятиліття тому. 

Для отримання доступу до сервера досить пред'явити дві 

символьні рядки-логін і пароль, які, як правило, 

вводяться з клавіатури. При використанні апаратної 

ідентифікації, значення цих параметрів будуть отримані 

вже з різних фізичних джерел, таким чином, для 

успішної авторизації необхідно не тільки знати пароль, 

але і володіти певним предметом, який служить 

ідентифікатором користувач. 

Наприклад, можна здійснити прив'язку логіна до 

певного мережевого (IP-адреса для мереж TCP / IP) або 

фізичної(MAC-адреса для Ethernet) адресою (зробимо 

вигляд, що ці параметри унікальні і незмінні, а також не 

існує різних атак, пов'язаних з їх підміною). Тепер, 

навіть якщо зловмиснику відомий пароль легального 

користувача, але немає доступу до вищеописаної 
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машині, то шлях на сервер йому замовлений. Однак, і 

Користувач виявляється "прив'язаним" тільки до певного 

обладнання, що може виявитися для нього 

неприйнятним. Наприклад, якщо йому необхідно мати 

можливість доступу до сервера з різних інтернет-кафе. 

Висновок з наведеного прикладу наступний: в якості 

апаратних ідентифікаторів слід використовувати або 

унікальні характеристики самого користувача-відбитки 

пальців, голос, райдужна оболонка ока - або невеликі 

пристрої-iButton, смарт-карти, USB-брелоки. До другого 

типу відноситься персональний засіб криптографічної 

захисту інформації (шифрування, ідентифікація, підпис, 

коди Аутентифікації), розроблене в ОКБ САПР. Воно 

являє собою USB-пристрій розміром з "флешку" з 

вбудованим процесором і пам'яттю, і дозволяє апаратно 

виробляти шифрування / розшифрування, обчислювати 

хеш-функції, ЕЦП і багато іншого. В нашому випадку 

ідентифікатором є унікальний серійний номер. 

Обмін даними між клієнтом і сервером відбувається по 

деякому протоколу прикладного рівня. У нашому 

випадку був обраний Remote Desktop Protocol( RDP), так 

як він є де-факто стандартом для термінальних рішень з 

серверною частиною, що працює під управлінням ОС 

Windows. 

Нерідко обладнання для ТК - це відслужили свій вік 

машини з невеликим об'ємом пам'яті і малими 

обчислювальними потужностями. Тому операційну 

систему (ОС) доводиться вибирати з класу 

невимогливих до ресурсів, з конфігурованим під 

конкретне" залізо " ядром. Найпопулярніші з описаних 

систем-це WinCE від компанії MicroSoft і GNU / Linux. 

GNU / Linux-вільно розповсюджувана, модульна ОС з 

можливістю тонкої Налаштування компонентів. 

Важливо також і те, що під дану платформу існує велика 

кількість різноманітного програмного забезпечення 

(ПЗ), як з відкритими вихідними кодами, так і 

пропрієтарного. В нашому випадку використовується 

вільно розповсюджуваний клієнт для протоколу RDP, 
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званий rdesktop. Серед безлічі дистрибутивів Linux 

існують спеціальні рішення для терміналів, один з них – 

Thinstation (thinstation.sourceforge.net). з сайту проекту 

можна завантажити як готові образи ОС, так і 

середовище для налаштування і збірки, що представляє 

собою набір конфігураційних файлів і скриптів. Для 

додавання ПО в образ потрібно створити новий каталог з 

ім'ям програми і помістити в нього необхідні виконувані 

файли та бібліотеки. У разі використання ПСКЗІ 

ШИПКА це буде виконуваний файл rdesktop і драйвер 

призначеного для користувача рівня у вигляді динамічно 

завантаженої бібліотеки. 

Крім гнучкості налаштування і простоти додавання 

стороннього ПО Thinstation дозволяє збирати образи для 

різних способів завантаження ОС: мережевий, запуск з 

CD-ROM, гнучкого диска, вінчестера. Це дозволяє для 

кожної конкретної ситуації вибрати найбільш 

відповідний метод запуску ОС. 

Передача ідентифікаційних даних реалізована за 

допомогою технології " віртуальних канал". В рамках 

RDP-сесії, крім передачі зображення і подій від дій 

Користувача з клавіатурою і мишею, є можливість 

передавати звук від сервера до клієнту, переглядати 

вміст змінних носіїв клієнта на сервері, відображати на 

сервері пристрої, підключені до послідовних і 

паралельного портів клієнтської машини тощо. Кожна 

додаткова функціональність представляється як окремий 

потік даних в" віртуальному каналі " між клієнтом і 

сервером, що не залежить від використовуваного 

протоколу транспортного рівня, будь то TCP, SPX або 

який-небудь інший. 

Таким чином, природним було рішення про додавання 

нового каналу, для того, щоб клієнт міг з його 

допомогою обмінюватися з сервером даними, 

необхідними для авторизації Користувача. 

Для того, щоб по термінального клієнта могло отримати 

необхідні дані з ПСКЗІ ШИПКА, потрібен, як відомо, 

драйвер пристрою. Для USB-пристроїв в Linux існує два 
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шляхи написання драйверів. Перший-реалізація 

драйвера у вигляді завантаженого модуля ядра, тобто, як 

і для інших типів пристроїв. Другий-драйвер 

користувальницького рівня, що взаємодіє з ПСКЗІ 

ШИПКА через USBFS-файлову систему для USB-

пристроїв, що входить до складу ядра Linux. Перевагою 

такого підходу є те, що всю функціональність, яка 

раніше була розділена між драйвером ядра і бібліотекою 

функцій, можна відтепер помістити в одну єдину 

бібліотеку призначеного для користувача рівня. Такий 

драйвер не потрібно компілювати кожен раз при зміні 

версії ядра. Спрощується налагодження і навіть при 

виникненні помилки в драйвері, інша система 

продовжить справно працювати. 

Робота з термінальним сервером відбувається наступним 

чином: 1) включення живлення клієнта, завантаження 

ОС по мережі; 2) після закінчення завантаження ОС 

стартує RDP-сесія або автоматично, що можна задати в 

конфігураційному файлі ТК, або вручну Користувачем; 

3) сервер приймає запит на створення сесії, створює 

віртуальний канал для передачі даних, необхідних для 

авторизації і очікує ідентифікатор клієнта в протягом 

періоду часу, заданого адміністратором; 4) у разі 

успішного зчитування з ПСКЗІ ШИПКА ідентифікатора, 

серверне ПЗ шукає в своїй базі даних відповідне йому 

ім'я користувача, підставляє знайдене значення в полі " 

Ім'я користувача" стандартної форми для авторизації, в 

іншому випадку якщо сервер закриває сесію. 

Далі проводиться стандартна процедура перевірки 

відповідності пароля імені користувача і відбувається 

вхід в систему; 5) після закінчення роботи, користувач 

закриває вікно rdesktop і тим самим завершує поточну 

RDP-сесію. 

Для забезпечення надійного захисту від НСД при 

використанні технології термінального доступу 

необхідно спиратися на механізми апаратної 

ідентифікації. У той же час, через специфіку обладнання 

термінальних клієнтів, доводиться вибирати ОС з 
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відносно низькими системними вимогами, але з 

підтримкою сучасних шин, інтерфейсів і стандартів, а 

також наявністю відповідного прикладного ПЗ. ОСА 

GNU / Linux задовольняє всім цим вимогам і на еѐ 

основі можна будувати ТК з підтримкою апаратної 

ідентифікації, що і було здійснено на практиці. 
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Основна вимога, що висувається до мережі - 

реалізувати головну функцію мережі, а саме надати 

користувачам потенціал доступу до ресурсів усіх 

спільних комп'ютерів, підключених до мережі. Всі інші 

вимоги до продуктивності, надійності, сумісності, 

керованості, безпеки, масштабованості та 

масштабованості пов'язані з якістю цього основного 

завдання. 

Хоча всі ці вимоги є дуже важливими, поняття 

"якість обслуговування" (QoS) для комп'ютерних мереж 

зазвичай пояснюється більш вузько і включає лише дві 

найважливіші характеристики продуктивності та 

надійності мережі. 

Незалежно від того, яку якість послуг ви обираєте, 

існують два способи її надання. З точки зору користувачів 

мережі, перший метод явно виявився найбільш 

природним. Саме мережа (точніше її обслуговуючий 

персонал) гарантує користувачам дотримання певних 

значень показників якості послуг. Наприклад, мережа 

може запевнити користувача A, що будь-які пакети 

даних, надіслані користувачеві B, будуть затримані 

мережею не більше ніж на 150 мілісекунд. 

Альтернативно, середня пропускна здатність каналу між 

користувачем A та користувачем B буде не менше 5 Мбіт 

/ с, а канал дозволить надсилати спалахи трафіку зі 

швидкістю 10 Мбіт з інтервалом, що не перевищує 2 

секунди. Технологія Frame Relay та ATM дозволяють 

створити мережу, яка гарантує якісне обслуговування. 

Другий спосіб - мережа обслуговувати 

користувачів відповідно до їх пріоритетів. Тобто якість 

обслуговування залежить від рівня привілеїв користувача 

або групи користувачів, до якої він належить. У цьому 
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випадку якість обслуговування не може бути 

гарантована, а лише рівень привілеїв користувача. Ця 

послуга називається послугою «best effort» з 

максимальною ретельністю. Мережа намагається 

максимально обслуговувати користувача, але нічого не 

гарантує. Наприклад, локальні мережі, побудовані на 

комутаторах з дозволом кадру, працюють за цим 

принципом. 

Основні характеристики продуктивності мережі 

включають: час відповіді, який визначається як час між 

запитом на отримання будь-якої мережевої послуги та 

отриманою відповіддю; пропускну здатність, яка 

відображає обсяг даних, переданих мережею за одиницю 

часу, затримка передачі, що дорівнює часу між часом, 

коли пакет надходить на вхід будь-якого мережевого 

пристрою, і часом, коли він з'являється на виході цього 

пристрою. 

Для оцінки надійності мережі використовуються 

різні характеристики, зокрема: коефіцієнт готовності, що 

означає частку часу, яку система може використовувати; 

безпека, тобто здатність системи захищати дані від 

несанкціонованого доступу; відмовостійкість Здатність 

системи працювати в умовах відмови деяких її елементів. 

Розширюваність означає можливість відносно 

легко додавати окремі мережеві елементи (користувачів, 

комп’ютери, програми, послуги), збільшувати довжину 

сегментів мережі та замінювати наявне обладнання на 

більш потужне. 

Масштабованість означає, що мережа дозволяє 

збільшувати кількість вузлів і довжину з'єднань у дуже 

широкому діапазоні, а продуктивність мережі не 

погіршується. 

Властивість прозорості мережі приховує від 

користувача деталі внутрішнього пристрою, тим самим 

спрощуючи його роботу в мережі. 

Управління мережею означає можливість 

централізованого моніторингу стану основних елементів 

мережі, виявлення та вирішення проблем, що виникають 
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під час роботи мережі, виконувати аналіз продуктивності 

та планувати розвиток мережі. 

Сумісність означає, що мережа може містити 

різноманітні програмні та апаратні засоби. 

Висновок. Якість роботи мережі характеризується 

такими особливостями: продуктивність, надійність, 

сумісність, керованість, безпека, масштабованість та 

масштабованість. Існує два основні підходи до 

забезпечення якості. По-перше, мережа гарантує 

дотримання користувачем певного числового значення 

індексу якості обслуговування. Наприклад, Frame Relay 

та АТМ можуть гарантувати користувачеві певний рівень 

пропускної здатності. При другому підході (найкращі 

зусилля) мережа намагається краще обслуговувати 

користувача, але нічого не гарантує. 
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 Останнім часом з’явилась тенденція зростання 

інтересу до безпроводових систем передачі інформації. 

Вирішення питання підвищення завадо-захищеності, не 

знижуючи якість послуг зв’язку, що надаються, за 

допомогою технології MIMO. 

 

Розглянемо декілька базових конфігурацій, які 

використовуються для зв’язку передавача і приймача в 

бездротових системах. 

Класична система SISO 

 Рознесене приймання (Rx Diversity) – це 

випадок, коли використовується більша кількість 

приймальних антен, чим передавальних. Зі сторони 

MIMO ця система називається SIMO - Single Input 

Multiple Output. 

 Рознесена передача (Tx Diversity) – це 

випадок, коли використовується більша кількість 

передавальних антен, ніж приймальних. Зі сторони 

MIMO ця система називається MISO - Multiple Input 

Single Output. 

Системи SIMO, MISO не дозволяють збільшити 

пропуску здатність каналу, але збільшують надійність 

передачі. В той же момент, використання MISO дозволяє 

перенести необхідну додаткову обробку сигналу з 

приймальної сторони (мобільної станції) на передавальну 

(базову станцію). 

Система MIMO 

Просторове ущільнення (Spatial Multiplexing) – це 

випадок, коли використовується декілька антен на 

передавальній і на приймальній стороні. На відміну від 

MISO та SIMO, ця система не збільшує надійність 
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передачі, а збільшує швидкість передавання. MIMO 

використовується для передавання даних мобільним 

станціям, які знаходяться в гарних радіо умовах. Щоб 

збільшити швидкість передавання даних з системою 

MIMO вхідний потік даних розбивають на декілька антен. 

В залежності від кількості користувачів, які одночасно 

здійснюють передачу даних, можна виділити наступні 

варіанти: 

 Single User MIMO (SU-MIMO) – це коли 

технологія MIMO використовується для передачі даних 

одному користувачеві, тобто всі потоки даних адресовані 

одному і тому ж користувачеві.  

 Multi User MIMO (MU-MIMO) – це коли 

технологія MIMO використовується для передачі даних 

декільком користувачам одночасно в одних і тих же 

ресурсних хмарах, тобто коли незалежні потоки даних 

адресовані різним користувачам. 

 

Література: 

1. Технологія mimo 2х2. Чи сумісна точка MU-

MIMO з більш старими клієнтами? Сфера застосування 

антен MIMO URL: 

https://beasthackerz.ru/uk/programmy/tehnologiya-mimo-

2h2-sovmestima-li-tochka-mu-mimo-s-bolee-starymi.html 

(дата звернення 10.05.2020) 

  

https://beasthackerz.ru/uk/programmy/tehnologiya-mimo-2h2-sovmestima-li-tochka-mu-mimo-s-bolee-starymi.html
https://beasthackerz.ru/uk/programmy/tehnologiya-mimo-2h2-sovmestima-li-tochka-mu-mimo-s-bolee-starymi.html


426 
 

ВПЛИВ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ НА ЗДОРОВ’Я 

ЛЮДИНИ 

Тюпало Микола Володимирович 

Державний Університет Телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут Телекомунікацій 

м.Київ 

  

Кожен з нас користується мобільним телефоном, ця 

річ завжди з нами, де б ми не були. Більшість людей 

навіть не замислювались, що річ яка постійно у нас під 

рукою, яка полегшує нам життя, також і шкодить. 

На даний час достовірно підтверджено тільки 

непряму шкоду випромінювання стільникового зв’язку в 

населених пунктах. Так, німецькі вчені протестували 

роботу 231 моделі кардіостимуляторів при впливі на них 

мікрохвильового випромінювання стільникового зв’язку 

стандартів NMT—450, GSM 900 і GSM 1800. Відповідно 

до результатів їхнього дослідження, понад 30% 

кардіологічних апаратів зазнають впливу від телефонів, 

що працюють у стандартах NMT—450 і GSM 900. 

(Впливу телефонів стандарту GSM 1800 на кардіо-

стимулятори не виявлено.)  

Доведено, що хвилі діапазону із частотою вище ніж 

1 МГц призводять до нагрівання тканин (унаслідок 

поглинання ними енергії електромагнітного поля). Поля 

високої інтенсивності здатні локально підвищувати 

температуру тканин на 10° і більше. Навіть менш істотна 

зміна температури живих тканин може призводити до 

таких наслідків, як порушення розвитку плоду, зниження 

чоловічої фертильності, зміна гормонального фону. 

З кожним днем з’являється дедалі більше свідчень 

того, що мобільні телефони все-таки несуть загрозу 

здоров’ю людини. Так, нові дані, опубліковані 

ірландськими медиками, свідчать: кожен двадцятий 

житель цієї країни став жертвою випромінювання 

мобільних телефонів. Симптомами переопромінення, за 

даними ірландських фахівців, є: утома, запаморочення, 

безсоння або порушення сну, нудота, подразнення шкіри. 



427 
 

На думку ірландських медиків, таку симптоматику 

зареєстровано в більшості країн, де мобільний зв’язок є 

надзвичайно поширеним. 

Результати інших аналогічних досліджень також 

уселяють тривогу. Так, повідомлялося про те, що 

мобільні телефони можуть провокувати астму й екзему, 

руйнують клітини крові та завдають шкоди чоловічому 

здоров’ю. Небезпеку, яку становить мобільний телефон 

для фізичного та розумового розвитку дитини, нині мало 

хто заперечує — дійшло до того, що у Великобританії 

було припинено продаж мобільних телефонів, 

призначених спеціально для дітей. 

Масштабні дослідження на предмет шкоди 

здоров’ю користувачів мобільних телефонів проводилися 

і в Голландії. Було виявлено, що вплив випромінювання 

стільникових телефонів залежить від загального стану 

здоров’я, однак усі користувачі стільникових телефонів 

тією чи іншою мірою відчувають вплив даних частот. 

Можна виділити чотири системи організму, що 

найбільше піддаються шкідливому впливу 

електромагнітного випромінювання: 

1. Центральна нервова система. Вона найчутливіша до 

електромагнітних полів. Спостерігається погіршення 

пам’яті, уваги, порушення сну, можливе виникнення 

нейроциркуляторної дистонії. 

2. Імунітет. Відбувається пригнічення імуногенезу, що 

призводить до погіршення стійкості організму до різних 

інфекцій. 

3. Ендокринна система. Збільшується вміст адреналіну в 

крові (немає потреби розповідати про шкоду 

підвищеного тиску та хронічного перебування організму 

в стані стресу). 

4. Статева система. Саме молоді люди репродуктивного 

віку особливо часто користуються джерелами 

електромагнітних хвиль. Спостерігається пригнічення 

сперматогенезу, підвищення числа вроджених вад 

розвитку й каліцтв. Яєчники більш чутливі до впливу 

електромагнітного випромінювання. 
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Цікаво, а як впливає мобільний телефон на людину 

при розмові. Перші 15 секунд ніяких змін не 

відзначається, але потім спостерігається пригнічення 

альфа-хвиль мозкової діяльності, що проявляється 

ослабленням вольових функцій, пам’яті, уваги, 

концентрації. При більш тривалому та регулярному 

використанні телефона протягом кількох років можуть 

спостерігатися й інші зміни — порушення сну, 

пригнічення імунітету, анемія. 

Висновок. Із викладеного очевидно, що при 

рівномірному розташуванні базових станцій у зоні 

покриття мобільного зв’язку з дотриманням санітарних 

норм найбільшу небезпеку для здоров’я абонента несе 

безпосередньо його мобільний телефон та телефони 

людей, що його оточують. Причому від працюючого 

поруч мобільника можна отримати значно вищий рівень 

опромінення, ніж від власного телефона. Це пов’язано з 

тим, що при розмові антена мобільника орієнтована 

таким чином, щоб її основний потік випромінювання 

спрямовувався вбік від голови того, хто розмовляє. На 

жаль, таке опромінення ми дуже часто можемо отримати 

в громадському транспорті. Чим більше людей одночасно 

починає розмовляти по мобільному телефону, особливо в 

закритому приміщенні, тим більше опромінення вони (як 

і всі присутні в приміщенні) можуть отримати, причому 

найбільше — саме від сусідніх мобільників. 
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У сучасному світі широкосмуговий бездротовий 

зв’язок став інфраструктурою, що має вирішальне 

значення, визначає конкурентоспроможність країн в 

глобальній цифровій економіці. Широкосмуговий зв’язок 

служить інструментом просування до побудови 

відкритого для усіх суспільства знань, де вирішальне 

значення матиме швидкість доступу до інформації. 

Розвиток інформаційних засобів і систем є в наш 

час одним із найважливіших факторів, що визначають 

темпи й досягнення науково-технічного прогресу. Жодна 

сфера людської діяльності вже не може розглядатися поза 

залежністю від засобів інформаційного обміну, значення 

яких неухильно зростає.  

Цьому сприяє перехід до цифрових методів 

передачі повідомлень і цифрової обробки сигналів, 

застосування сигналів складної структури, а також 

різноманітних способів адаптації під час широкого 

використання мікропроцесорної техніки, що забезпечує 

інтеграцію засобів зв’язку і засобів обчислювальної 

техніки. Кінцевою метою цього грандіозного процесу є 

створення єдиного інформаційного середовища, в основі 

якого лежить принцип мобільного доступу до всіх 

інформаційних ресурсів.  

Прогнози провідних фахівців, працюючих в 

міжнародних проектах 5G [3, 4], показують, що 

домінуюче становище серед послуг, що надаються в 

мережах 5G, будуть займати послуги передачі відео з 

високою якістю – HD-відео, а також 3D-відео. Звіти 

провідних операторів зв'язку, що використовують мережі 

4G, показують, що в споживаному абонентами трафіку 
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відеопослуги переважають і залишаться домінуючими в 

контенті мереж 5G. Так, зараз обсяг трафіку відеопослуг 

становить, за оцінками операторів [3], від 68 до 76% 

загального обсягу трафіку в мережах 4G, включаючи 43% 

– лише відео, а також 17% відеоспостереження.  

Розвиток мереж 5G необхідно направити на 

створення ультращільних мереж (UDN) бездротового 

доступу з гетерогенною структурою сот радіусом не 

більше 50 метрів на основі нових видів сигнально-

кодових конструкцій радіосигналів, які підвищують 

спектральну ефективність у порівнянні з мережами 4G і 

забезпечують передачу даних зі швидкостями більше 10 

Гбіт/с. Для забезпечення таких швидкостей передачі 

даних в мережах 5G потрібно використовувати широкі 

смуги каналів як в лінії вниз (DL), так і в лінії вгору (UL) 

з безперервним спектром, шириною від 500 до 1000 МГц, 

що в 25-50 разів перевищує ширину каналів реалізованих 

в 4G. Виділення таких смуг для каналів 5G можливо 

тільки на верхній межі сантиметрового та в 

міліметровому діапазонах частот, що істотно скоротить 

зони покриття базових станцій 5G через зменшення 

радіуса сот до 50-100 м [1].  

Підвищення спектральної ефективності в 

технології 5G може бути досягнуто за рахунок 

застосування неортогональних методів доступу (NOMA) 

в мережах RAN і неортогональних сигналів (наприклад, 

F-OFDM-сигналів та ін.) [2]. Порівняння цих вимог з 

аналогічними вимогами до мереж 4G показує зростання 

спектральної ефективності в 3-5 разів.  

Таким чином, можна чітко простежити збільшення 

підключень до послуг безпроводової мережі четвертого 

покоління. З чим це пов'язано? В першу чергу з тим, що 

користувач хоче бути мобільним і не бути прив'язаним до 

однієї географічної точки. По-друге, звичайно, це 

можливість отримати високошвидкісний доступ в 

мережу інтернет і здійснювати обмін фото та відео 

файлами в реальному режимі часу. Ну і звичайно ж все це 

стало можливим з вибухом і розробкою абсолютно нових 
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за своєю функціональністю і нових за можливостями 

абонентських пристроїв і вже зараз можна спостерігати 

першу хвилю кризи, місячне споживання трафіку 

передачі даних в мережах операторів 4G досягло 6,3 

Гбайт, а місячне споживання трафіку в мережах 5G 

перевищуватиме 500 Гбайт.  

Складність швидкого переходу до 5G пов’язана з 

тим, що різні мережі будуються з використанням різних 

інформаційних технологій і відповідно різного 

програмного забезпечення, яке не сумісне поміж собою. 

Прискорити процес переходу можливо шляхом 

відокремлення функцій надання послуг від транспортних 

функцій та впровадженням технологій, що забезпечать 

взаємодію різних мереж. Це дозволить створювати нові 

послуги та забезпечить високий рівень їх якості, а також 

дозволить вільно підключити нові служби.  

Для прискорення переходу телекомунікаційних 

мереж до технології 5G, необхідно збільшувати 

пропускну здатність і гнучкість транспортних мереж і 

мереж доступу. При цьому головне значення тут відіграє 

середовище передачі та обрана технологія побудови 

фізичного рівня мережі. Для передачі інформації на 

фізичному рівні використовуються проводові та 

безпроводові середовища.  

Впровадження концепції мобільних систем зв’язку 

четвертого покоління остаточно поставило крапку у 

визначенні напрямків подальшого розвитку мереж 

доступу.  

Системи мобільного зв’язку четвертого покоління 

застосовують на фізичному рівні складні багаточастотні 

сигнали, основані на OFDM (OFDMА). При цьому ці 

системи вже поєднують у собі функції й переваги систем 

безпроводового доступу та стільникових систем зв’язку. 

Незважаючи на значні переваги та перспективи розвитку 

систем мобільного зв’язку четвертого покоління, вони не 

здатні повністю задовольнити всі вимоги мереж доступу 

5G. Тому на сьогодні залишається актуальним питання 

проведення їх вдосконалення. Значне місце тут 
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відводиться розробці нових підходів до побудови 

фізичного рівня, що, насамперед, визначається 

ефективністю обраних сигнально-кодових конструкцій.  

Це можливо зробити під час використання 

перспективних сигнально-кодових конструкцій, 

побудованих на базі оптимальних багатопозиційних 

багаточастотних сигналів [2]. Використання цих 

конструкцій з ефективними методами завадостійкого 

кодування забезпечить високу достовірність передачі 

даних і дозволить підвищити частотну ефективність, 

збільшить гнучкість систем до потреб користувачів, а 

також посприяє у вирішенні ряду завдань, що стоять 

перед мережами 5G. Для цього спочатку необхідно 

провести детальний аналіз технологій побудови 

фізичного рівня перспективних телекомунікаційних 

радіосистем, який і дозволить визначити напрямки 

подальших досліджень. 

Література: 

1. Ільченко М.Ю. Сучасні телекомунікаційні 

системи / М.Ю. Ільченко, С.О. Кравчук. – К.: Наук. думка, 

2008. – 328. 

2. Ким А.В., Тихвинский В.О. Новый мобильный 

горизонт: итоги MWC-13 // Электросвязь,2013. – №3.  

3. Mobile and wireless communications Enablers for 

the 2020 Information. Society. EU FP7 ICT-317669-METIS 

// www.metis2020.com/  

4. Niri S.G. Towards 5G // LTE World Summit-2013. 
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ КАМЕР У 

ЦІЛОДОБОВОМУ РЕЖИМІ 

ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ НА ПРИКЛАДІ 

ТЕПЛОВІЗОРІВ DAHUA TECHNOLOGY 

Тимошенко Ілля Євгенійович  

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут телекомунікацій 

м.Київ 

 

У даній роботі здійснена оцінка ефективності 

камер в цілодобовому режимі відеоспостереження на 

прикладі тепловізорів dahua technology 

Cвітовий лідер у виробництві продукції 

відеоспостереження, представляє смарт серію мережевих 

тепловізійних камер. Пристрої забезпечують чудову 

якість зображення з розширеними можливості. 

Нові серії камер включає в себе: гібридні 

високошвидкісні PTZ, корпусні і купольні камери. 

Інтелектуальні тепловізори оснащені першокласними 

датчиками, які здатні виявляти найдрібніші відмінності в 

температурі. У поєднанні з інтелектуальними функціями 

аналітики, пристрої досягають більш високої точності 

виявлення в несприятливих умовах. 

Гібридні тепловізійні камери Dahua є професійним 

поєднанням візуальної камери з вбудованим 40x кратним 

оптичним зумом і теплової камерою. Мережева камера 

може захоплювати зображення в повному масштабі. 

Переваги вживання тепловізоров в системах 

відеоспостереження: 

 Підвищення надійності системи за рахунок істотного 

зменшення кількості устаткування і спрощення 

інфраструктури.  

 Здобуття відеоінформації в умовах повної відсутності 

освітленості. 

 Забезпечення спостереження за протяжними ділянками 

(один тепловізор дозволяє вести спостереження за 

ділянкою, в 20 разів що перевищує ділянку, що 

обслуговується однією камерою). 
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Економічна вигода вживання тепловізоров: 

 Зниження витрат на розгортання системи спостереження 

визначається наступним: 

 Відсутність необхідності організації додаткового 

освітлення (при побудові протяжної системи 

відеоспостереження  витрати на організацію додаткового 

освітлення досить високі). 

 Зменшення витрат на організацію каналів передачі даних 

(зменшення об'єму переданої інформації, зниження 

кількості точок підключення в десятки разів). 

 Зменшення кількості комп'ютерного устаткування і 

об'єму архівного  простору за рахунок зменшення 

кількості оброблюваної інформації. 

 Зниження вартості експлуатації і обслуговування 

системи за рахунок істотного спрощення інфраструктури. 

До основних недоліків тепловізорів варто віднести: 

– значну залежність якості зображення від 

температурних контрастів об’єкта і фона; 

– слабку деталізацію зображення і його 

специфічний характер; 

– деякі типи тепловізорів вимагають у роботі 

низькотемпературне (кріогенне) охолодження; 

– не можуть працювати в умовах деяких видів 

туману, в них важко визначити лінію обрію, а іноді й 

оточуюче середовище; 

– не здатні точно вимірювати відстань до об’єкта; 

– складність конструкцій і висока вартість. 

Отже, активному поширенню тепловізорів в 

системах безпеки сприяє постійне зниження вартості, 

пов'язане з розвитком технологій і оптимізацією 

виробництва. Застосування тепловізорів стало можливим 

і економічно виправданим на великій кількості об'єктів. І 

не тільки стратегічних або категорійних, а цілком 

пересічних комерційних і приватних. 

Література: 

1. https://dahua-technology.com.ua/ 

2. https://hdmaster.com.ua/manufacturers 

  

https://dahua-technology.com.ua/
https://hdmaster.com.ua/manufacturers
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ МЕРЕЖІ NGN 

 Грищенко Ольга Юріївна 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут телекомунікацій 

м.Київ 

  

В роботі вказана загальна інформація про систему 

управління мережі NGN, та базову концепцію побудови 

системи. Вона відповідає всім вимогам  концепцій 

Міжнародного Союзу Електрозвязку. 

Визначено послідовність операцій під час проектування 

системи управління. 

 

Базовими концепціями щодо побудови систем 

управління телекомунікаційними мережами різних типів 

є концепція TMN Міжнародного союзу електрозв’язку з 

питань телекомунікацій . 

Тому, безумовно, система управління мережею 

наступного покоління повинна повною мірою 

відповідати усім вимогам цих концепцій, тобто: 

-будуватися за ієрархічною структурою (рівні елементів 

мережі, управління елементами мережі, управління 

мережею) згідно концепції TMN на нижчих рівнях 

ієрархії управління;  

-забезпечувати виконання усієї функціональності 

управління, визначеної в Рекомендації МСЕ-Т M.3400, . 

-на вищих рівнях ієрархії управління (рівні управління 

послугами і управління бізнесом) забезпечувати 

автоматизацію процесів управління діяльністю оператора 

телекомунікацій у відповідності з моделлю ТОМ 

(Telecom Operаtіons Mаp) форуму TM Forum. Згідно цієї 

моделі основні бізнес-процеси оператора (підприємства) 

телекомунікацій - постачальника телекомунікаційних 

послуг - мають бути організовані у відповідності з 4-

рівневою ієрархією, де на верхньому рівні знаходиться 

споживач послуг - клієнт, а на нижньому - мережна 

інфраструктура. Система управління 

телекомунікаційними мережами оператора 
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телекомунікацій має бути органічною складовою 

частиною єдиної автоматизованої системи управління 

діяльністю оператора телекомунікацій.  

-реалізовувати наскрізне управління від краю до краю, 

тобто забезпечувати можливість контролю над усіма 

компонентами бізнес-процесу - включаючи програмне 

забезпечення й операційну систему, базу даних, сервери 

та елементи локальної і глобальної мережі - як єдиного 

цілого.  

Водночас, архітектура самої NGN визначає деякі вимоги 

до моделі системи управління NGN.  

Архітектура управління NGN згідно з Рекомендацією 

МСЕ-Т M.3060/Y.2401 (03/06) може бути спроектована 

на чотири моделі: 

 Представлення моделі управління бізнес - процесами; 

 Представлення функціональної моделі управління; 

 Представлення інформаційної моделі управління; 

 Представлення фізичної моделі управління. 

У кожній з моделей враховуються аспекти безпеки самої 

NGN та інфраструктури системи управління. 

Послідовність операцій під час проектування системи 

управління така: першою визначається функціональна 

модель, потім інформаційна, і, нарешті, фізична. Бізнес-

процес є чинником, що впливає впродовж всього 

життєвого циклу системи управління. Слід мати на увазі, 

що на практиці, цей процес ітеративний, щоб забезпечити 

розвиток всіх аспектів архітектури в часі. Функціональна 

модель визначає перелік функцій, які повинні 

виконуватися під час процесу управління. Інформаційна 

модель описує інформацію управління, необхідну для 

зв'язку між об'єктами управління у разі виконання 

функцій згідно з функціональною моделлю архітектури 

управління. 

Фізична модель описує різні способи реалізації функцій 

управління. Вони можуть бути втілені в різних фізичних 

конфігураціях, що використовують різні протоколи 

управління. 
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Одним з основних принципів архітектури управління 

NGN є принцип орієнтованості архітектури управління на 

послуги (SOA- Service-Oriented Architecture). 

 

Посилання: https://ppt-online.org/435890 

  

https://ppt-online.org/435890
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ 

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МЕРЕЖІ NGN 

                                                                                Грищенко 

Ольга Юріївна 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут телекомунікацій 

м.Київ 

 

В даній роботі розглянуте питання необхідності 

забезпечення показників якості системи управління 

мережі NGN. Концепція NGN передбачає підтримку 

необмеженого набору послуг із гнучкими можливостями 

по їхньому управлінню, реалізацію універсальної 

транспортної мультипротокольної мережі з 

розподіленою комутацією, інтеграцію з традиційними 

мережами зв'язку. На мою думку , від правильності 

вибору показника якості залежить рішення задачі - в 

цілому. 

Кожен оператор, що надає послуги зв'язку, стикається з 

необхідністю управління і обслуговування своєї мережі 

для забезпечення її високої якості і надійності. У міру 

збільшення кількості обладнання і ускладнення топології 

комунікаційної мережі задача управління стає однією з 

найважливіших для розвитку мережі. Так які ж вимоги 

пред'являти до систем управління і які прикладні функції 

вони повинні виконувати? Готових рішень немає навіть з 

урахуванням розроблених стандартів для систем 

управління, таких як загальний протокол управління 

інформацією (CMIP) і простий протокол мережевого 

управління (SNMP), не можна дати гарантії, що 

конкретна система управління повністю відповідатиме 

вашим вимогам. Саме тому в даний час на перший план 

виходять задачі оптимізації систем управління 

телекомунікаціями, вирішувати які слід, починаючи з 

вибору критерію оптимізації, визначення структури і 

сукупності параметрів системи управління.  
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Постановка задачі на оптимізацію системи управління  

мережею телекомунікацій  і її розв’язання включає ряд 

етапів: 

 вибір і обгрунтування мети оптимізації; 

 вибір кількості і складу критеріїв оптимізації; 

 узгодження мети з наявними можливостями, тобто 

облік обмежень; 

 реалізація способу досягнення мети 

(експериментального значення показника якості) з 

урахуванням обмежень. 

Вибір і обгрунтування мети оптимізації передбачають 

визначення показників якості (критеріїв ефективності 

роботи системи управління) і цільових функцій, які 

якнайповніше відображали б цілі оптимізації. Цей етап є 

одним з основних, оскільки від правильності вибору 

показника якості залежить рішення задачі -в цілому. 

Критерії оптимізації є варійованими параметрами 

процесу управління,  прямо або побічно впливаючі на 

показники якості.  
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МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОПУСКНОЇ 

СПРОМОЖНОСТІ МЕРЕЖ ЧЕТВЕРТОГО 

ПОКОЛІННЯ 

  Чекалов Сергій Валерійович  

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут телекомунікацій 

м.Київ 

 

Історично склалося, що нові покоління технологій 

радіодоступу впроваджуються з інтервалом приблизно 

десять років, щоб впоратися з ростом мобільного 

Інтернет-трафіка. Це дозволяє в повній мірі скористатися 

еволюцією технологічних компонент без яких-небудь 

застарілого тягаря. В 2010 р. завершено розробку 

специфікацій технології Long Term Evolution - Advanced 

(LTE-A), яка відноситься до 4-го покоління (4G) 

технологій мобільного зв’язку.  

Оскільки на даний час виконується стандартизація 

технологій мобільного зв’язку, щоб закласти фундамент 

безпроводових мереж 5G, існує загальна думка про 

необхідність заміни фундаментальної технології OFDM 

за рахунок більш ефективних, які здатні краще 

функціонувати в умовах 5G. З цією метою, в 2015-2016 

рр., були введені ряд нових форм модуляції. Варто 

відзначити, що в той же час, ці методи мають основний 

принцип технології OFDM. Основна ідея технології 

OFDM полягає в тому, щоб розділити частотно-

вибірковий канал на низку вузькосмугових підканалів. По 

цих підканалах або піднесучим ортогональні 

вузькосмугові сигнали передаються паралельно. 

Оскільки кожен з цих сигналів зазнає неглибоке 

завмирання, то досить простої скалярної корекції каналу.  

Дослідженню перспектив розвитку і механізмів, 

які використовуються при побудові технологій 

радіодоступу, присвячено значну кількість наукових 

робіт. Однак коло невирішених завдань безперервно 

зростає, і моделі, побудовані всього кілька років тому, вже 

не задовольняють всім вимогам і особливостям сучасних 
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мереж. OFDM, які використовують циклічний префікс в 

якості захисного сигналу 4G.  

Для дослідження шляхів підвищення пропускної 

спроможності сучасних безпроводових мереж четвертого 

покоління проведено моделювання величини затухань 

радіосигналу на трасі розповсюдження радіохвиль, 

використовуючи засоби програмного пакету MathCad.  

В процесі моделювання затухань радіосигналу на 

трасі розповсюдження частота радіосигналу послідовно 

змінювалась від 2,4 до 3,5 та 5 ГГц. Саме ці діапазони 

являються найбільш цікавими із точки зору їх 

дослідження для визначення величини затухань 

радіосигналу в LTE мережах. 

Оскільки в сучасних умовах використання стільникових 

мереж зв’язку 4G передусім все більше концентрується у 

великих містах, то саме цей тип місцевості цікавить нас 

найбільше. Тому на даному слайді відображено 

розрахований рівень затухань радіосигналу для 

діапазонів 2.4 ГГц, 3.5 ГГц, 5 ГГц під час 

розповсюдження радіосигналу в межах міської забудови. 

OFDM використовує фільтрацію, щоб забезпечити 

свої унікальні характеристики. При використанні OFDM, 

смуга частот каналу, по якому сигнал має бути переданий.  

Відомі способи формування сигналів OFDM 

дозволяють проводити модуляцію сигналів у сучасних 

радіосистемах. В зазначених способах для боротьби із 

явищем між символьної інтерференції, використовується 

захисний інтервал постійної тривалості.  

В цій ситуації для недопущення значного 

зменшення швидкості передавання даних по мережі 

необхідним є вибір оптимальної тривалості захисного 

інтервалу для надавання абонентам найбільш 

швидкісного доступу до ресурсів мережі в залежності від 

конкретних умов зв’язку (відстані між передавачем та 

приймачем, кількістю та характером перешкод на шляху 

розповсюдження радіосигналу тощо). 
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БЕЗПРОВІДНІ КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ 
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Навчально-науковий інститут телекомунікацій 

м.Київ 

 

За останні десятиліття локальні та безпроводові 

мережі передачі інформації стали одним із основних 

напрямків розвитку телекомунікаційної індустрії. Вони 

проникли у всі сфери людської діяльності, включаючи 

економіку, науку, культуру, освіту, промисловість та ін.. 

Зараз існує велика кількість різних видів рухомого зв’язку, 

зокрема транкінговий радіозв’язок, супутниковий, 

стільниковий та інщі. Розглянуто вплив модуляції та 

кодування на ефективність роботи безпроводових 

систем. Зазначається, що частотно-часовий та 

енергетичний ресурс для радіоелектронних засобів 

практично вичерпаний і виникає необхідність освоєння 

нових фізичних просторово-поляризаційних ресурсів, які 

до цього активно не використовувалися 

 

Безпровідне мережне устаткування призначене для 

передачі по радіоканалам інформації (даних, телефонії, 

відео та інше) між комп'ютерами, мережними та іншими 

спеціалізованими пристроями.  

Так склалося, що в нашій країні великого поширенння 

одержали районні Ethernet мережі, що вимагають 

протягування в квартиру витої пари. Коли вдома всього 

один комп'ютер, питань із підключенням кабелю 

звичайно не виникає. Але коли з'являється бажання 

користуватись Інтернетом з комп'ютера, лептопа чи КПК 

із можливістю бездротового підключення, задумуєшся 

про те, як все це грамотно здійснити. Розділити один 

Інтернет-канал на всіх користувачів нам допомагають 

багатофункціональні роутери. 

Потреба в створенні вдома персональної Wi-Fi мережі 

зазнає, напевно, будь-який власник ноутбука або КПК. 
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Звичайно, можна купити точку доступу й організувати 

бездротовий доступ через неї. Але куди зручніше мати 

пристрій «все в одному», адже роутери справляються із 

цією функцією нітрохи не гірше точок доступу. Головне, 

на що варто звертати увагу, це підтримувані стандарти 

Wi-Fi. Тому що в останні кілька років серед виробників 

з'явилася тенденція випускати пристрої з підтримкою ще 

не існуючих стандартів. Безумовно, у цьому є певна 

користь. Ми одержуємо більшу продуктивність wi-fi при 

використанні обладнання від одного виробника. 

На сучасному етапі розвитку мережних технологій, 

технологія бездротових мереж Wi-Fi є найбільш зручною 

в умовах потребуючої мобільності, простоти установки й 

використання. Як правило, технологія Wi-Fi 

використовується для організації бездротових локальних 

комп'ютерних мереж, а також для створення так званих 

гарячих точок високошвидкісного доступу в Інтернет. 

Безпровідні локальні мережі мають багато переваг над 

кабельними мережами такі,як необмежене переміщення в 

області покриття безпровідних локальних мереж, 

зберігаючи доступ до корпоративних інформаційних 

ресурсів; інсталяція безпровідної локальної мережі у 

випадках, коли встановлення звичайної кабельної мережі 

є ускладненим або взагалі неможливим процесом; 

створення мобільних пересувних локальних відкритих 

мереж; висока швидкість розгортання безпровідних 

локальних мереж; близька до нуля вартість експлуатації 

безпровідних локальних мереж; об’єднання 

територіально віддалених комп’ютерів. 

Як і в усіх системах, існують і недоліки безпровідних 

локальних мереж, які потрібно вирішувати і над 

вирішенням яких займаються провідні спеціалісти у цій 

галузі. 

Розвиток систем безпроводового зв’язку пов’язаний 

з постійно зростаючою кількістю користувачів, що 

вимагає використання нових більш ефективних методів 

передавання та оброблення сигналів. Основна увага в 

останні роки приділяється методам, коли інформація до 



445 
 

абонента передається через декілька рознесених у 

просторі передавальних антен, причому сигнали різних 

антен піддаються спеціальному кодуванню. 

Найгірші умови розповсюдження сигналів 

характерні для міських каналів, оскільки між 

передавачем та приймачем у більшості випадків 

відсутній прямий промінь. Тому для оцінки 

завадостійкості системи зв’язку в каналах із 

завмираннями необхідно розробити комп’ютерну модель 

для оцінки ймовірності помилки в каналах із 

завмираннями, де враховуються адитивні і 

мультиплікативні завади. 

Класичний підхід до реалізації методу рознесення 

полягає у використанні одного передавача і декількох 

рознесених в просторі приймальних антен з подальшим 

ваговим додаванням або автовибором сигналів з метою 

підвищення якості прийому 

Підвищення завадостійкості системи передавання в 

умовах багатопроменевості досить складна задача. У 

каналі з постійними параметрами і гауссовим шумом за 

допомогою методів завадостійкого кодування можна на 

порядок знизити ймовірність помилок за рахунок 

збільшення відношення сигнал/шум (С/Ш) на 1-2 дБ. 

Важлива роль надається організаційно-технічним 

заходам щодо підвищення ефективності використання 

спектра. Так, спільне використання декількома 

операторами одних і тих же частотних смуг може 

призвести до більш високого завантаження з'єднувальних 

ліній та зниження втрат у захисних смугах. 

Розвиток телекомунікаційних систем призводить до 

постійного ускладнення методів регулювання 

використання обмеженого частотного ресурсу. 

Перешкоди від одночасно використовуваних в одному 

частотному діапазоні радіопередавачів призводять до 

значних спотворень в переданої інформації і можуть 

значно ускладнювати роботу телекомунікаційних систем 

різного призначення. Одним з можливих шляхів 
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вирішення зазначеної проблеми є перехід до систем 

когнітивного радіо. 
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Використання технологій ортогонального частотного 

мультиплексування (OFDM) та просторового рознесення 

(MIMO) у поєднанні з багатопозиційною модуляцією і 

канальним кодуванням потенційно забезпечують 

можливість реалізації спектральної ефективності 

мобільних систем зв'язку близькою до граничної по 

Шеннону. Однак, реалізувати такі високі показників у 

багатопроменевому широкосмуговому каналі з 

параметрами, які можуть випадковим чином змінюватись 

у часовій та частотній областях неможливо без адаптації 

системи до реальних умов поширення на основі знання 

характеру їх зміни.       

       У сучасних 

мобільних системах зв'язку, як правило, 

використовуються такі механізми забезпечення реалізації 

адаптації, як індикатор якості каналу (Channel Quality 

Indicator - CQI) та гібридний автоматичний повторний 

запит (Hybrid Automatic Repeat Request - HARQ) щоб 

враховувати зміни у каналі та пристосовувати параметри 

системи до його поточного стану.    В 

системі з OFDMA, кожному користувачеві виділяється 

блок піднесучих частот. При цьому у залежності від SINR 

(відношення сигнал/завада+шум) адаптивно вибирається 

вид модуляції і швидкість кодування.  

 Основна ідея адаптації полягає у виборі методів 

модуляції та швидкості кодування, що забезпечують 

передачу даних на якомога більш високій швидкості, 

коли канал у хорошому стані, і - на більш низькій 

швидкості, коли стан каналу несприятливий для 

користувача, щоб уникнути надмірного числа 
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забракованих пакетів.      

     У цілому, на даний час 

можливе використання понад п'ятдесяти різних 

конфігурацій типу модуляції та швидкостей кодування. З 

цієї великої кількості конфігурацій реально 

застосовуються у широкосмугових системах лише 

частина. Ці конфігурації звуться профілями пакету і 

формуються на основі вибору оптимального поєднання 

методів модуляції (QPSK, 16QAM, 64QAM) і кодування 

(СС, CTC, BTC, LDPC) та швидкостей кодування (1/2, 

2/3, 3/4, 5/6), а також кількості повторних запитів (2, 4, 6 

або 8).                                           Як відомо, 

пропускна здатність є однією з найважливіших 

характеристик якості зв'язку, близькість якої до межі 

Шеннона є одним з основних показників досконалості 

сучасних та перспективних мобільних систем.  

  Для підвищення якості зв'язку в сучасних і 

перспективних системах зв'язку з MIMO обов'язковим є 

використання адаптивної модуляції в залежності від 

SINR. Коли відношення SІNR високе - використовується 

найвища позиційність модуляції. При погіршенні 

завадової ситуації і зменшенні SІNR - позиційність 

зменшується. Такий механізм дозволяє системі 

запобігати впливу глибоких завмирань на якість зв'язку з 

мобільним терміналом за рахунок пристосування до 

умов, що змінюються. При цьому в слабких каналах 

використовується модуляція з меншим числом позицій, а 

канали з меншим загасанням - з великим.  Тобто, 

таким чином, однією з цілей адаптивної модуляції є 

максимальне наближення до межі Шеннона, яка, як було 

зазначено раніше, є одним з основних показників 

досконалості систем.    Механізм 

мультиплексування визначає технологію побудови 

систем зв'язку з OFDM. У кожному просторовому каналі 

сигнал з OFDM є суперпозицією великої кількості 

відрізків гармонійних коливань різної частоти. 

Формування сигналу фізичного рівня здійснюється з 

використанням алгоритмів зворотного швидкого 
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перетворення Фур'є.     

 Позитивні сторони такої технології полягають у 

досить високій протидії міжсимвольній інтеференції, 

пов'язаній з багатопроменевим поширенням сигналів, 

простоті апаратної реалізації, заснованій на цифровій 

обробці сигналів, а також можливості використовувати 

різні види багатопозиційної модуляції для кожної 

піднесучої, що забезпечує високу гнучкість у виборі та 

зміні швидкості передачі інформації.    

    При під’єднанні до мережі 

абонентський термінал повинен автоматично визначити 

довжину циклічного префікса, встановлену базовою 

станцією. Причому в процесі функціонування базова 

станція не змінює довжину циклічного префікса, оскільки 

при зміні довжини префікса необхідно здійснювати 

примусову пересінхронізацію усіх абонентських 

терміналів. 

У частотній області OFDMA складається з N піднесучих. 

Можна виділити наступні типи піднесучих коливань: 

інформаційні, пілотні і нульові. Інформаційні піднесучі 

використовуються для передачі даних, на пілотних під 

несучих передаються символи для оцінки канальних 

коефіцієнтів передачі, нульові піднесучі забезпечують 

захисний інтервал.     Інформаційні 

піднесучі (підканали) об'єднуються в групи. Піднесучі, 

які складають один підканал, можуть бути як суміжними, 

так і розподіленими. Розподіл символів по підканалам 

використовується для підтримки множинного доступу, 

адаптивних антенних систем та масштабування. Зміна 

схеми модуляції та/або завадостійкого кодування при 

вирішенні задач адаптації може відбуватися тільки від 

одного логічного підканалу до іншого в частотної області 

та від слота до слоту - у часовій області. У середині слота 

схеми модуляції і кодування не змінюються.  

     Тобто, сутність адаптивної 

модуляції в системі з MIMO і OFDM полягає виявлені 

селективних завмирань у конкретній групі піднесучих і 

на підставі цієї інформації для кожного користувацького 
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обладнання (UE – user equipment) призначаються групи 

піднесучих з максимально можливим рівнем. На 

наступному кроці вибирається вид модуляції і швидкість 

кодування інформаційних символів для даної групи 

піднесучих. В результаті можливо помітне зниження 

впливу зміни параметрів радіоканалу на якість зв'язку.

  Таким чином важливою умовою підвищення 

якості (завадозахищеності та спектральної ефективності) 

сучасних і перспективних систем зв'язку, які 

використовують технології МІМО та OFDM, є наявність 

інформації про стан каналу зв'язку, що передбачає оцінку 

комплексних коефіцієнтів передачі канальної матриці на 

стороні приймача і передачу цієї інформації по 

зворотному каналу на передавач. 
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ЗАСОБИ ЗАХИСТУ БЕЗДРОТОВИХ МЕРЕЖ 

Волошенко Анжеліка Вікторівна 

 Державний університет телекомунікацій 

 Навчально-науковий інститут Телекомунікацій 

м.Київ 

 

В роботі розглянуто основні засоби захисту від 

найпоширеніших загроз в бездротових мережах від 

несанкціонованих і випадкових впливів. Тип 

аутентифікації та шифрування - це основні настройки 

захисту бездротової Wi-Fi мережі. Наведено заходи, що 

дозволяють зробити безпровідну мережу якомога 

безпечнішою. 

Як засоби захисту від найпоширеніших загроз в 

бездротових мережах використовуються такі технологі 

[1]: 

WEP (Wired Equivalent Privacy) - метод 

забезпечення безпеки мережі, доступний для роботи з 

застарілими пристроями, але його застосування не 

рекомендується через відносно легкий злом захисту. 

При використанні протоколу WEP налаштовується ключ 

безпеки мережі, який виконує шифрування даних, що 

передаються комп'ютером через мережу інших 

пристроїв. 

Використовують два методи захисту WEP [2]: 

1) перевірка справжності у відкритій системі; 

2) перевірка справжності з використанням 

загальних ключів. 

Ці методи не забезпечують високого рівня 

безпеки, однак спосіб аутентифікації у відкритій системі 

вважається більш безпечним. Для більшості пристроїв, 

при використанні загальних ключів, ключ аутентифікації 

ідентичний статичному ключу шифрування WEP, який 

застосовується для створення безпеки передачі даних. 

Перехопивши повідомлення для ідентифікації, можна, 

застосовуючи засоби аналізу, спочатку визначити ключ 

перевірки автентичності із застосуванням загальних 

http://www.dut.edu.ua/ua/34-navchalno-naukoviy-institut-telekomunikaciy-navchalno-naukovi-instituti
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ключів, а після - статичний ключ WEP-шифрування, 

після чого стає відкритий повний доступ до мережі. 

Є два основних протоколи WEP: 

40-бітний WEP (довжина ключа 64 біта, 24 з яких 

— це вектор ініціалізації, який передається відкритим 

текстом); 

104-бітний WEP (довжина ключа 128 біт, 24 з яких 

— це теж вектор ініціалізації); Вектор ініціалізації 

використовується алгоритмом RC4. Збільшення 

довжини ключа не призводить до збільшення надійності 

алгоритму. 

WPA (Wi-Fi Protected Access) - це оновлена 

програма сертифікації, включена у бездротовий зв'язок. 

Режим WPA включає кілька складових [3]: 

 стандарт 802.1x -протокол застосовується для 

встановлення автентичності, обліку та авторизації; 

 стандарт TKIP - протокол цілісності ключів в часі; 

 стандарт EAP - розширюваний протокол встановлення 

автентичності; 

 MIC - виконує криптографічний перевірку цілісності 

переданих пакетів; 

 протокол RADIUS. 

Шифрування інформації в WPA виробляє 

протокол TKIP, який використовує такий же алгоритм 

шифрування як WEP (RC4), але при цьому використовує 

динамічні (часто мінливі) ключі. У цій технології 

застосовується довший вектор ініціалізації, а для 

підтвердження цілісності пакетів використовується 

криптографічна контрольна сума (MIC). 

Є два режими: 

 Pre-Shared Key (WPA-PSK) - кожен вузол вводить пароль 

для доступу до мережі; 

 Enterprise - перевірка здійснюється серверами RADIUS. 

RADIUS-протокол виконує роботу разом з 

сервером аутентифікації (RADIUS-сервер). При такому 

режимі бездротові точки доступу знаходяться в 

enterprise-режимі. 
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При відсутності RADIUS-сервера роль сервера, на 

якому відбувається встановлення автентичності, виконує 

точка доступу - режим WPA-PSK. 

У технології WPA-PSK (Wi-Fi Protected Access - 

Pre-Shared Key) в конфігурації всіх точок доступу 

задається загальний ключ. Цей же ключ прописується і 

на призначених для користувача мобільних пристроях. 

Такий метод захисту безпечніше в порівнянні з WEP, але 

не дуже зручний при управлінні. PSK-ключ необхідно 

задати на кожному бездротовому пристрої, всі клієнти 

мережі можуть його бачити. При необхідності 

заблокувати доступ до конкретного користувача в 

мережі, потрібно знову ставити новий PSK для кожного 

пристрою мережі. Внаслідок цього даний режим WPA-

PSK можна використовувати в домашній мережі або 

невеликому офісі з невеликим числом користувачів [3]. 

Розглянемо механізми роботи WPA. Технологія 

WPA була введена як тимчасова міра до початку 

використання стандарту 802.11i. Деякі виробники до 

введення цього стандарту стали застосовувати 

технологію WPA2, в деякій мірі включає в себе 

елементи стандарту 802.11i, наприклад, використання 

протоколу CCMP, замість TKIP. В WPA2 як алгоритм 

шифрування використовується покращена технологія 

шифрування AES. Для роботи з ключами 

використовується протокол 802.1x.,що має кілька 

можливостей. В даному протоколі аутентифікація 

виконується «на рівні порту». До тих пір, поки 

користувач не виконає аутентифікацію, він може 

відправляти / приймати пакети, що мають відношення 

тільки до процесу його облікових даних і тільки. Лише 

пройшовши успішну аутентифікацію порти точки 

доступу або комутатора будуть відкриті і клієнт зможе 

користуватися ресурсами мережі. 

Протокол EAP виконує функції аутентифікації і є 

лише надбудовою для методів аутентифікації. Всі 

переваги протоколу полягають у тому, що він дуже 

просто реалізується на точці доступу, так як їй не 
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потрібно знати ніяких особливостей різноманітних 

методів аутентифікації. У цьому випадку точка доступу 

в якості аутентифікатора виконує лише передавальні 

функції між користувачем і сервером аутентифікації. 

Існують наступні методи аутентифікації: 

 EAP-SIM, EAP-AKA - виконуються в мережах 

мобільного зв'язку GSM; 

 LEAP - пропреоретарний метод від Cisco systems; 

 EAP-MD5 - найпростіший метод, аналогічний CHAP; 

 EAP-MSCHAP V2 - в основі методу аутентифікації 

лежить використання логіна / пароля користувача в MS-

мережах; 

 EAP-TLS - аутентифікація на основі цифрових 

сертифікатів; 

 EAP-SecureID - в основі методу лежить застосування 

одноразових паролів. 

Крім вищевикладених, можна виділити ще два 

методи: EAP-TTLS і EAP-PEAP, які перед 

безпосередньою аутентифікацією клієнта спочатку 

створюють TLS-тунель між користувачем і сервером 

аутентифікації, всередині якого і виконується сама 

аутентифікація, з використанням методів MD5, TLS, 

PAP, CHAP , MS-CHAP, MS-CHAP v2. Створення 

тунелю підвищує рівень безпеки аутентифікації, 

захищаючи від атак типу «людина посередині», «session 

hihacking» або атаки по словнику. 

Схема встановлення автентичності включає три 

компоненти [3]: 

 Supplicant - програма, що працює на комп'ютері 

користувача, який підключається до мережі; 

 Authenticator - вузол доступу, що виконує перевірку 

автентичності; 

 Authentication Server - сервер, на якому відбувається 

встановлення автентичності. 

Перевірка справжності виконується по етапах: 

1) Клієнт посилає запит на аутентифікацію в 

сторону точки доступу. 
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2) Точка доступу у відповідь створює клієнту 

запит на ідентифікацію клієнта. 

3) Клієнт у відповідь висилає пакет з необхідними 

відомостями, які точка доступу перенаправляє серверу 

аутентифікації. 

4) Сервер, на якому відбувається перевірка передає 

аутентифікатору (точки доступу) запит даних про 

справжність клієнта. 

5) Аутентифікатор передає цей пакет клієнту. 

Після цього виконується взаємна ідентифікації 

сервера і клієнта. Число пересилань пакетів в одну і в 

іншу сторону змінюється в залежності від методу EAP, 

але в бездротових мережах використовується лише 

«strong» аутентифікація з обопільної аутентификацією 

клієнта і сервера (EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP) і 

створенням шифрування каналу зв'язку. 

6) На наступному етапі, сервер аутентифікації, з 

необхідною інформацією від клієнта, дозволяє або 

забороняє користувачеві доступ, з відсиланням 

відповідного повідомлення аутентифікатору (точки 

доступу). Аутентифікатор виконує відкриття порту, 

якщо з боку сервера аутентифікації прийшла позитивна 

відповідь. 

7) Порт відкривається, аутентифікатор пересилає 

клієнту повідомлення про успішне завершення процесу і 

клієнт отримує доступ в мережу. Після відключення 

клієнта, порт на точці доступу знову переходить в стан 

«закритий» [4]. 

Для з'єднання клієнта і точки доступу 

застосовуються пакети EAPOL. Протокол RADIUS 

використовується при обміні даними між 

аутентифікатором і RADIUS-сервером [5]. 

Початкова аутентифікація виконується на базі 

загальних даних, які відомі і клієнту, і серверу 

аутентифікації, наприклад, логін / пароль, сертифікат і 

т.п. При цьому створюється «майстер ключ», за 

допомогою якого клієнт і сервер аутентифікації 

генерують «парний майстер ключ», який передається 
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точці доступу від сервера аутентифікації. Згодом на 

основі «парного майстра ключа» і створюються всі інші 

змінені з часом ключі, які і закривають переданий 

трафік. 

WPA3-PSK (Wi-Fi Protected Access) - алгоритм 

безпеки, що забезпечує захист даних в бездротових 

мережах Wi-Fi. Відноситься до режиму WPA3-Personal, 

який входить до складу третьої версії набору протоколів 

WPA3. Розроблено WPA3 організацією Wi-Fi Alliance і 

оголошено про випуск в 2018 році. Новий протокол 

прийшов на зміну WPA2, представленого ще в 2004 

році. Основна ідея впровадження нового протоколу 

WPA3 - усунення концептуальних недоробок протоколу 

WPA2, і зокрема, захист від атак з перевстановлення 

ключа (Key Reinstallation Attacks, KRACK). Протокол 

WPA3 володіє більш високим рівнем безпеки, в 

порівнянні з WPA2. 

WPA3 передбачає два режими роботи WPA3-

Personal і WPA3-Enterprise. 

WPA3-Personal (WPA3-PSK) забезпечує 128-бітове 

шифрування даних, а WPA3-Enterprise (Suite B) 192-

бітове. 

WPA3-Personal. Найважливіша зміна в протоколі 

WPA3, це використання нового методу одночасної 

рівноправної аутентифікації SAE (Simultaneous 

Authentication of Equals), що надає додатковий захист від 

брутфорс-атак. SAE повинен замінити простий метод 

обміну загальними ключами PSK (Pre-Shared Key), який 

використовується в WPA2. Завдання SAE максимально 

захистити процес установки з'єднання від хакерських 

атак. SAE працює на підставі припущення про 

рівноправність пристроїв. Будь-яка зі сторін може 

відправити запит на з'єднання, і потім вони починають 

незалежно відправляти підтверджуючу їх інформацію, 

замість простого обміну повідомленнями по черзі, як у 

випадку з методом обміну ключами PSK. У SAE 

застосовується спеціальний варіант встановлення зв'язку 
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(dragonfly handshake), який використовує криптографію 

для запобігання вгадування пароля зловмисником. 

Крім вищесказаного, SAE використовує метод 

прямої секретності (perfect forward secrecy, PFS) для 

додаткового посилення безпеки, якого не було в PSK. 

Припустимо, зловмисник отримує доступ до 

зашифрованих даних, які маршрутизатор відправляє і 

отримує з Інтернету. Раніше атакуючий міг зберегти ці 

дані, а потім, в разі успішного підбору пароля, 

розшифрувати їх. З використанням SAE при кожному 

новому з'єднанні встановлюється новий шифрований 

пароль, і якщо хакер в якийсь момент проникне в 

мережу, він зможе вкрасти тільки пароль від даних, 

переданих після цього моменту. 

WPA3-Enterprise. Даний режим роботи 

призначений для використання в установах, в яких 

пред'являються найвищі вимоги до безпеки та 

конфіденційності інформації. WPA3-Enterprise (Suite B) 

забезпечує 192-бітове шифрування даних. 

OWE (Opportunistic Wireless Encryption) є 

розширенням стандарту IEEE 802.11, схожим з SAE. 

OWE забезпечує безпеку даних, переданих по 

незахищеній мережі, за рахунок їх шифрування. При 

цьому, від користувачів не потрібно якихось додаткових 

дій і введення паролів для підключення до мережі. 

Багато атаки, що відбуваються у відкритій мережі, 

відносяться до пасивних. Коли до мережі підключається 

багато клієнтів, зловмисник може зібрати дуже багато 

даних, просто фільтруючи пройшовши повз інформацію. 

OWE використовує опортуністичне шифрування, 

описане в стандарті RFC 8110, щоб захищатися від 

пасивного підслуховування. Воно також запобігає 

атакам з ін'єкцією пакетів, коли зловмисник намагається 

порушити роботу мережі, створюючи і передаючи 

особливі пакети даних, що виглядають, як частина 

нормальної роботи мережі. 

Заходи і засоби, що дозволяють зробити 

безпровідну мережу якомога безпечнішою: 
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 зменшити зону радіопокриття (зрозуміло, до мінімально 

прийнятної), в ідеальному випадку, зона радіопокриття 

мережі не повинна виходити за межі контрольованої 

території; 

 змінити пароль адміністратора, встановлений за 

замовчуванням; 

 активізувати фільтрацію по MAC-адресам; 

 заборонити широкомовну розсилку ідентифікатора 

мережі (SSID); 

 змінити ідентифікатор мережі (SSID), що встановлений 

за замовчуванням; 

 періодично змінювати ідентифікатор мережі (SSID); 

 активізувати функції WEP, а краще WPA-3; 

 періодично змінювати WEP-ключі, або динамічну зміну 

ключів в WPA; 

 встановити і налаштувати антивірусні програми у 

абонентів бездротової мережі; 

 виконати відповідні налаштування фільтрації трафіку на 

телекомунікаційному обладнанні і міжмережевих 

екранах; 

 забезпечити резервування обладнання, що входить до 

складу бездротової мережі; 

 забезпечити резервне копіювання ПО і конфігурацій 

обладнання; 

 здійснювати періодичний моніторинг стану захищеності 

безпровідної мережі за допомогою спеціалізованих 

засобів аналізу захищеності. 
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВІРТУАЛЬНОЇ 

ТА ДОПОВНЕННОЇ РЕАЛЬНОСТІ У НАВЧАННІ 

 

Миколаєнко Владислав Олександрович 

Державний університет телекомунікацій 

 Навчально-науковий інститут Телекомунікацій 

м.Київ 

 Пропонується дослідити ресурси для навчання за 

допомогою технологій віртуальної та доповненної 

реальності . Розширити вже інсуючу бібліотеку 

педадогічного матеріалу. 

 Метою дослідження є впровадження вже існуючих 

інструментів   віртуальної та доповненої реальності у 

навчання студентів. 

Смартфони задовольняють багато потреб, 

включаючи телефон, камеру, навігацію, музику, відео, 

годинник, новини, калькулятор, електронну пошту, 

інтернет, ігри, контакти та інше. Понад 95 відсотків усіх 

дорослих віком від 18 до 44 років мають власні 

смартфони.  

Плюс до цього, 69 відсотків усього населення вже 

користуються смартфонами. Середній користувач 

смартфона торкається свого пристрою 2617 разів на 

день, повідомляє Dscout Research.Глядячи на цю 

статистику мій вибір пав на ресурси які підтримуют 

мобільній VR та AR . 

Перший ресурс який я хочу дослідити це СoSpaces 

Edu. CoSpaces Edu дає можливість учням вчитися за 

допомогою технологій віртуальної та доповненої 

реальності, використовуючи різні інструменти, доступні 

платформою. Усі функції у платформі CoSpaces Edu 

можна адаптувати відповідно до різних предметів класу 

та навчальних цілей. 

Перш за все я хочу виділити те шо СoSpaces Edu 

безкоштовний(усі базові єлементи доступні за 

реєстрацією) але платформа має свою преміум версію. 

СoSpaces Edu повністью англомовний.  

http://www.dut.edu.ua/ua/34-navchalno-naukoviy-institut-telekomunikaciy-navchalno-naukovi-instituti
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 Ось короткий огляд того, що ви отримуєте під час 

реєстрації: 

1. Creation toolbox(Набір інструментів для створення) 

2. Coding features(Змога написати код для ваших 3D 

моделей) 

3. Virtual Reality(Віртуальна реальність) 

4. Доповнена реальність(Доповнена реальність) 

5. Class management(Управління класом) 

 

СoSpaces Edu доступний на платформах Web,IOS та 

Android, що робить його практичним у використанні, 

також на сайті є багато інструкцій з викладанняв основ з 

використання цього ресурсу.Завантаживши  СoSpaces на 

свій телефон на платформі IOS я зміг знайти  багато 

прикладів використання цьго ресурсу в навчанні  на 

різні теми як  програмування, математика,фізика,хімія. 

Я вважаю що ті інструменти які були впроваджені  

СoSpaces Edu роблять навчання цікавішим, а учнів 

щасливішими.Із мінусів використання платформи 

СoSpaces я би виділив обмеженість функціоналу у 

безкоштовній версіі , але більше мінусі я не побачив. 

Другий ресурс який я дослідив це AVR Platform він 

доступний на Windows,IOS та Andriod. 

Платформа AVR створена для залучення розширених 

рішень та віртуальної реальності для якомога більшої 

кількості людей по всьому світу, платформа AVR усуває 

перешкоди, які часто виникають при включенні AR та 

VR в академічне чи виробниче середовище.  

За допомогою платформи AVR освітяни, тренери, 

роботодавці та інші користувачі можуть створювати 

інтерактивні та занурювальні уроки уроків AR та VR, не 

потребуючи кодування чи передових технологічних 

знань. Заняття можуть бути розповсюджені на 

аудиторію учнів, слухачів, працівників та широкої 

громадськості для споживання на звичайних пристроях, 

починаючи від смартфонів до ноутбуків до 

загальнодоступних гарнітур.  
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Платформа AVR готує мільйони студентів, 

службовців та громадян до теперішнього та 

майбутнього, одночасно замінюючи та допомагаючи 

традиційним методам навчання та викладання у 

десятках країн світу.  

AVR платформа дуже схожа з платформою СoSpaces 

, усі основні фунцкції з створення контенту для 

вивчення якогось матеріалу є у обох платформах, але я 

би виніс на перше місце  AVR платформу впреш за все 

за те шо безкоштовна версія більш функціональна ніж 

аналогічна на СoSpaces платформі. А також хочу 

зазначити що  AVR платформа має таких клієнтів як 

Boeing , Організацію Об'єдинённих Націй за 

промисловим розвитком, Воєнно-повітряні силі 

Соединённих штатів Америки, і це напряму вказує на 

рівень компанії. 

Основна ідея впровадження вже існуючих 

навчальних платформ віртуальної та доповненої 

реальності це швидкість розробки матеріалу, можливість 

завантажити матеріл на усі можливі девайси учня та 

вчителя,підвищення рівня кваліфікації вчителя. 

 

 Список використаних джерел 

1. EON Reality [Електронний ресурс] –  

https://eonreality.com/ 

2. СoSpaces Edu [Електронний ресурс] –   

https://cospaces.io/ 

  

https://eonreality.com/
https://cospaces.io/
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ДОСТУПНОСТІ 

ІНФОРМАЦІЇ 

Рубанчук Іван Володимирович 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут Телекомунікацій 

м.Київ 

 

При виборі методів забезпечення високої 

доступності слід прагнути до забезпечення 

збалансованості між цінністю зберігається інформації, 

вартістю її зберігання з урахуванням витрат на підтримку 

надмірності та витратами на відновлення. 

Збереження програм і даних забезпечується в 

основному використанням інформаційної надмірності 

(зберігання резервних даних), тимчасової (процеси 

відновлення і дампірування) і апаратної (наявність 

додаткових накопичувачів, серверів і т.д.) видами 

надмірності. 

Метод резервування передбачає наявність 

ідентичною (при зберіганні копій) або неідентичних (при 

зберіганні передісторій) надмірності в системі [7]. При 

цьому розрізняють: 

1. Оперативне резервування. Додаткові ресурси 

використовуються тільки для вирішення системою 

необхідних завдань. Відновлення що вийшли з ладу 

ресурсів не передбачено. 

2. Відновне резервування. Частина резерву 

використовується тільки для відновлення зруйнованих 

робочих копій або передісторій, призначених для 

вирішення поточних завдань. 

3. Оперативне резервування для вирішення 

системою необхідних завдань і відновне - для 

відновлення зруйнованих копій, використовуваних при 

оперативному резервування. 

4. Резервування з метою забезпечення тривалого і 

надійного архівного зберігання програмних модулів і 

інформаційних масивів. Воно включає в себе як завдання 

визначення необхідного числа копій або передісторій 
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модулів і масивів з урахуванням можливості їх 

руйнування при зберіганні, так і завдання організації 

функціонування архівів магнітних носіїв. 

У ряді робіт [7] виділяють три основні стратегії 

резервування: 

Стратегія 1. Застосовується для масивів постійних 

даних, в тому числі для програмних модулів. Полягає у 

створенні та використанні копій основного масиву. У разі 

його руйнування використовується перша копія, при її 

руйнуванні - наступна і т.д. 

Стратегія 2. Замість копій інформаційного масиву 

зберігаються його передісторії - попередні покоління 

масиву і відповідні їм масиви змін. При руйнуванні 

поточного масиву відбувається його відновлення по 

передісторії за допомогою програми оновлення. 

Стратегія 3. Змішана стратегія, що передбачає 

зберігання як копій, так і передісторій. Резервування 

інформації проводиться методом поступового заміщення. 

Змінені частини масиву поміщаються в копію оригіналу. 

Оригінал видаляється лише після повного завершення 

оновлення і його підтвердження. Дві і більше копій є 

тільки під час оновлення. 

Реалізація резервування даних здійснюється або 

шляхом створення прикладними програмами додаткових 

запитів записи даних на резервні пристрої пам'яті, або 

автоматичним дублюванням (тріорування) записи, що 

здійснюється на фізичному рівні, тобто або на рівні 

додатків, або на рівні пристроїв зберігання. 

При експлуатації автоматизованих систем часто 

виникає необхідність в зберіганні великого обсягу даних 

в спеціалізованих архівах магнітних (або 

магнітооптичних) носіїв. При цьому використовуються 

дві основні стратегії резервування інформаційних 

масивів: 

Стратегія А-1. Робочі копії отримують з дубліката 

рівня т (в архіві зберігається основний масив-оригінал і т 

рівнів дублікатів. Якщо він руйнується, то його 

відновлюють з дубліката рівня (m-1) або при m=1 - з 
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оригіналу, після чого знову робиться спроба отримання 

робочої копії. При цьому отримані раніше копії в якості 

дублікатів не використовуються. 

Стратегія Л-2. 

Робочі копії отримують з дублікатів рівня m, але при 

його руйнуванні дублікат може бути відновлений з будь-

якої раніше отриманої робочої копії. 

Метод дампірування поточної інформації 

передбачає періодичне зняття копії окремих 

інформаційних масивів (або всієї бази даних) на 

допоміжне пристрій з метою відновлення поточної 

інформації в разі її руйнування. У проміжках між 

Зняття  дампів ведеться системний журнал, званий 

«контрольним слідом », в якому реєструється 

послідовність дій, модифікують масиви, або значення 

записів до і після модифікації. 

Системний журнал є основним засобом 

забезпечення збереження при використанні колективних 

даних. Головні цілі ведення системного журналу - 

відновлення поточного стану масивів шляхом 

послідовного здійснення операцій з ними, починаючи з 

останнього дампа, а також вилучення невірних 

результатів шляхом здійснення зворотного обробки. 

Неможливість відновлення зруйнованої інформації в 

разі втрати системного журналу, що неприпустимо в 

більшості систем реального часу, вимагає резервування 

системного журналу декількома копіями. 
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The main information about the development and 

installation of technology in the modern world is presented. 

The principle of work, functions and possibilities of the given 

technology are considered.  The difference between IPTV and 

the competitive modern technologies is reviewed. The 

prospects for the development are shown. 

The technology is not new. It has its origin since the 

late 1990's, and has gained popularity quite recently. IPTV is 

a revolutionary technology that gives customers not only the 

ability to watch TV shows, but also a large number of 

additional interactive functions. 

The constructive approach is to process and the secure 

delivery of video materials via the network infrastructure 

which is based on the IP protocol. The main functions include: 

- Interactive TV support - The provided services 

may include standard TV broadcasting, high-definition 

television (HDTV), interactive games and high-speed Internet 

browsers. 

- Time shifting - a service for watching TV 

programmes using «Pause» and «Rewind» functions. 

- Accessible on multiple devices – the usage of 

IPTV is not limited with TV. Customers can use in a computer 

or mobile device. 

The advantages over cable and satellite television 

include higher image and sound quality, the ability to record 

streaming video and affordable price. 

Thus, we can make a conclusion that IPTV is a new 

page in the history of television. This technology has 

developed rapidly, with new functions added and with the 

modernization of already existing ones. IPTV has become 

increasingly popular, thanks to content quality and simple use, 
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and may become a monopolist in this area of 

telecommunications. 
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м.Київ 

 

В статті розглянуто питання створення кінцевих 

пристроїв волоконно-оптичної системи керування, що 

знаходяться у кабіні пілотів та забезпечують керування 

літаком у просторі. Розглянуто використання різних 

варіантів бокової ручки керування та датчиків кута 

повороту. Обгрунтовано вибір технологій та елементів 

ручки керування літаком з використанням волоконно-

оптичних технологій. Проаналізовано можливість та 

доцільність розробки волоконно-оптичних органів 

керування та сформульовано задачі для майбутніх 

досліджень. 

 

The article considers the issue of creating end devices 

of the fiber-optic control system, which are located in the 

cockpit and provide control of the aircraft in space. The use 

of different variants of the side control knob and angle sensors 

is considered. The choice of technologies and elements of the 

aircraft control handle with the use of fiber-optic technologies 

is substantiated. The possibility and expediency of 

development of fiber-optic controls are analyzed and the tasks 

for future researches are formulated. 

 

В авіаційній галузі необхідно забезпечити 

можливість керування літальним апаратом в умовах 

електромагнітних завад та радіоелектронної протидії, 

зберігаючи мінімальну вагу та габарити конструкції. 

Одним з варіантів забезпечення цих вимог є 

використання волоконно-оптичних технологій при 

розробці органів керування літаком. В цій роботі будуть 

розглянуті питання вибору конструкції та технологій для 
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створення волоконно-оптичних органів керування 

літаком. 

З розвитком та здешевленням волоконно-оптичних 

систем передачі та пасивних компонентів з’являються 

нові можливості та напрями застосування оптичного 

волокна для розробки різних пристроїв та систем. У 

нашій статті «Волоконно-оптичні системи керування 

літальними апаратами», що була опублікована в журналі 

Зв’язок [1] було описано можливості використання 

волоконно-оптичних технологій у системі керування 

літальними апаратами. Одним з елементів системи було 

названо пост керування літаком. В даній статті ми 

розглянемо можливості реалізації ручки керування 

літаком, ручки керування двигуном та педалей для поста 

керування сучасного літака (мал. 1) з використанням 

волоконно-оптичних технологій. 

Питання дотичні до теми нашого дослідження 

розглядали у своїх роботах такі вчені як Бадєєва Є.О, 

Мотін А.В, Юрова О.В, Зуєв В.Д та інші. Серед 

організацій великий вклад в дослідження зробила NASA. 

 Головним завданням системи керування літака є 

швидка та точна передача керуючих сигналів з органів 

керування на керуючі поверхні. Керуючі сигнали можна 

поділити на два основні типи: аналогові та дискретні. До 

аналогових сигналів відносяться сигнали від  осьових 

органів керування, до яких належать ручки керування та 

педалі. 

 

Основним завдання осьових органів керування є 

передача високоточних даних про місцезнаходження 

органу керування відносно заданої нульової точки у будь-

яких умовах та під час дії негативних зовнішніх факторів, 

таких як електромагнітні завади, високе перевантаження, 

вплив радіації тощо. Наразі у сучасних електро-

дистанційних системах керування використовують 

електронні органи керування, що перетворюють 

механічний рух на електричні сигнали. Цей підхід 

вимагає екранування електроніки органу керування та 
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суттєво збільшує масу літального апарату, а також не 

забезпечує захисту сигналу при його передачі. 

Застосування волоконно-оптичних технологій, ми 

вважаємо, може вирішити цю проблему. 

 

 
Мал. 1. Пост керування літаком 

1-ручка керування літаком, 2-педалі, 3-ручки 

керування двигунами  

 

Розглянемо різні варіанти реалізації осьових 

органів керування з використанням волоконно-оптичних 

технологій. 

Під час розробки та вибору конструктивного 

рішення органи керування з використанням волоконно-

оптичних технологій можна поділити на дві основні 

групи: 

 Повністю оптичні, тобто ті, в яких 

використовуються лише механіко-оптичні перетворювачі 

та не використовуються електричні компоненти. Вони є 

пасивними через відсутність зворотнього зв’язку. 

 Гібридні, тобто ті, де використовуються і 

оптичні, і електричні компоненти. 

При цьому другу групу можна поділити на дві 

підгрупи: 
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 Органи керування з електронним зворотнім 

зв’язком, а саме з електродвигуном, що створює зусилля, 

яке імітує сили, що діють на керуючі поверхні. Вони є 

активними органами керування. 

 Органи керування з електронним зняттям 

даних про положення органу керування. Можуть бути як 

пасивними так і активними  

У цій статті ми зупинимося на органах керування, у 

яких зняття даних про положення відбувається за 

допомогою пасивних волоконно-оптичних компонентів.  

Розглянемо проблеми та переваги пасивних та 

активних ручок керування літаком. 

До переваг активних ручок можна віднести: 

 синхронізацію ручок керування КВС та другого 

пілота; 

 інтуїтивне оповіщення о критичних режимах польоту; 

 зміну навантаження на пілота під час збільшення 

крену та тангажу для ускладнення виходу на критичні 

режими польоту. 

До недоліків активних ручок можна віднести: 

 наявність електродвигунів; 

 необхідність використання оптоелектронних 

перетворювачів та електронних схем керування 

двигунами, що розміщені безпосередньо в ручці 

керування; 

 низьку завадостійкість та необхідність екранування; 

 ускладненість конструкції; 

 збільшення масо-габаритних показників ручки 

керування. 

До переваг пасивної ручки керування можна 

віднести: 

 відсутність у ручці електричних компонентів; 

 простоту конструкції; 

 менші масо-габаритні параметри у порівнянні з 

активною ручкою; 

 повну завадозахишеність; 

 меншу собівартість. 
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До недоліків пасивної ручки керування можна 

віднести: 

 можливість неузгоджених дій екіпажу; 

 відсутність тактильного відчуття зворотнього зв’язку; 

 рівне зусилля на ручку на будь яких режимах польоту. 

Зважаючи на досвід застосування пасивних ручок 

на літаках Airbus A320 та Сухой SSJ-100, коли аварійні 

ситуації виникали саме через відсутність синхронізації 

ручок керування, ми вважаємо за доцільне 

використовувати саме активну ручку керування. 

Розглянемо варіанти реалізації активної бокової 

ручки керування літаком (sidestick) з використанням 

волоконно-оптичних технологій.  

За основу будемо брати механіку sidestick, що 

описано у патенті RU 2571992 Московського авіаційного 

інституту [2]. Механізм ручки керування літаком 

складається зі стержня, на який кріпиться власне ручка 

керування, електродвигуна зворотнього зв’язку, датчиків 

тиску та куту повороту тощо (мал 2). 

Також цікавий варіант реалізації активної ручки 

керування запропоновано у патенті RU 2681462 АО 

МНВК «Авіоніка» [3], але цей механізм вимагає більш 

глибокого вивчення та додаткових досліджень. 

Оптична система складається з датчиків, що 

поділяються на два типи: датчик кута повороту, та 

кнопка, що має два положення; волоконно-оптичної лінії 

передачі; віднесеного блоку вводу-виводу, що 

складається з лазерів та оптоелектронних 

перетворювачів; оптоелектронних перетворювачів для 

керуючих сигналів двигунів зворотнього зв’язку.   
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Мал.2 Механізм бокової ручки керування літаком 

 

Розглянемо варіанти датчиків кута повороту, які 

можна використовувати в осьових органах керування. 

Наразі нами було визначено декілька типів датчиків 

кута повороту, що можуть використовуватися у осьових 

органах керування, а саме оптичні абсолютні енкодери та 

датчики кута повороту, що використовують зміни 

властивостей оптичного волокна при зміні радіусу згину 

волокна. 

Оптичні абсолютні енкодери, які працюють 

завдяки диску з насічками, що обертається, і через який 

проходить світло від джерела, що постачається через 

оптичний кабель, а потім у вигляді дискретного сигналу 

повертається на віднесений контролер. До таких датчиків 
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відносяться, наприклад, датчики виробництва компанії 

Micronor з Каліфорнії США. [4] 

Використання таких датчиків має декілька переваг: 

 наявність датчиків у серійному виробництві; 

 висока сумісність з електричними енкодерами; 

 висока точність; 

 легкість обробки сигналів. 

До недоліків можна віднести: 

 високу вагу енкодера; 

 наявність зони, де оптичний сигнал проходить через 

атмосферу; 

 дискретну структуру вихідного сигналу. 

Конструкція датчиків кута повороту заснованих на 

зміні властивостей оптичного волокна при зміні радіусу 

згину волокна наведена у патенті RU 2688596 

Самарського національного дослідницького університету 

імені академіка С. П. Корольова [5]. Вона складається з 

ділянок оптичного волокна та систем кріплення й 

обробки даних (у нашому випадку віднесеної від самого 

датчика). У цьому патенті запропоновано метод 

визначення кута повороту за рахунок аналізу 

передаточних характеристик волокна у двох 

напівкільцях, що дозволяє досить точно визначити кут 

повороту. Датчиків кута цього типу мають ряд переваг: 

 низьку вагу; 

 низьку вартість датчика; 

 можливість інтеграції в конструкцію ручки; 

 незалежність від зовнішніх умов атмосфери; 

 аналогову структуру сигналу. 

Але є і недоліки, до яких можна віднести: 

 необхідність проведення досліджень та НД та  ДКР 

для визначення конструкції датчика; 

 відсутність серійного виробництва; 

 вплив довжини оптичного волокна на результати 

вимірів. 

Отже, незважаючи на те що другий тип датчиків 

кута повороту (датчики, що використовують зміни 
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властивостей оптичного волокна при зміні радіусу згину 

волокна) є більш вигідним, його розробка та тестування 

вимагає великих витрат часу і фінансових ресурсів, що не 

дає можливості швидко впровадити ці датчики, У той же 

час, оптичні енкодери, хоча й є менш ефективними, але 

доступні у серійному виробництві та дозволяють швидко 

замінити ними існуючі електродистанційні системи. 

Тому ми вважаємо за потрібне одночасно із розробкою 

датчиків кута повороту, що засновані на зміні 

властивостей оптичного волокна при зміні радіусу згину 

волокна, використовувати оптичні енкодери для заміни 

чи модернізації існуючих органів керування. 

Окремо стоїть питання реалізації волоконно-

оптичних кнопок. Основним варіантом реалізації 

волоконно-оптичної кнопки є датчик, що показує 

розмикання оптичного сигналу. Наразі нам не вдалося 

знайти приклади реалізації волоконно-оптичної кнопки, а 

отже варіанти її реалізація детально будуть розглянуті в 

окремій статті, після проведення дослідження різних 

варіантів. 

Педалі та ручка керування двигуном мають лише 

датчики кутів повороту, та у випадку наявності 

автопілота по тязі, ручка керування двигуном має 

власний двигун, що діє лише під час роботи автопілоту.  

Отже наразі наявні технології що дозволяють 

зробити повністю захищені пасивні органи керування 

літаком, або активні органи керування, що містять 

електронні компоненти лише в контурі зворотнього 

зв’язку, а обробка інформації відбувається у бортовому 

комп’ютері. За результатами аналізу нами визначено 

напрями подальших досліджень, а саме створення 

датчику кута повороту на основі патенту про волоконно-

оптичний датчик кута повороту; методи реалізації 

волоконно-оптичної кнопки тощо. Також виявлено, що 

подальша розробка органів керування на основі 

волоконно-оптичних технологій є актуальною, 

доцільною та може бути виконана при нинішньому рівні 

розвитку науки і техніки. 
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ОГЛЯД БЕЗПРОВОДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 

РАМКАХ ПРИСТРОЇВ МАЛОГО РАДІУСУ ДІЇ 

Цаплій Юлія Сергіївна 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут  телекомунвікацій 

м.Київ 

 

В даний час в інтересах IoT/M2M-комунікацій може 

бути використаний широкий спектр технологій і 

відповідних їм смуг частот. Залежно від характеру 

M2M-додатків і користувальницьких переваг ці 

технології і смуги частот можуть істотно 

відрізнятися. Технології можуть варіюватися від 

уніфікованих на міжнародному рівні пристроїв малого 

радіусу дії до стандартів зв'язку з широким охопленням, 

націлених на більш специфічні завдання IoT/M2M- 

комунікацій, що мають дальність в одиниці і навіть 

десятки км, незважаючи на приналежність до SRD. В 

останні роки все більше проявляється ініціатива по 

розробці стандартів, які зокрема спрямовані на 

вузькосмугову міжмашинну взаємодію (M2M) з упором на 

низьке енергоспоживання. 

  

Системи М2М діляться на дві категорії, а саме, на 

системи обмеженого охоплення (як правило, це системи, 

що працюють в безліцензійних смугах частот) і на 

системи з великою площею покриття (в даний час в 

основному це існуючі стільникові мережі, але недавно 

з'явився ряд нових специфічних технологій для великої 

площі покриття). Багато рішень можуть включати в себе 

більше однієї технології, наприклад, системи малого 

радіусу дії можуть використовуватися для збору даних, а 

передача цих даних на центральний сервер здійснюється 

за допомогою систем з великою площею покриття.  

У рамках бакалаврської роботи, згідно завдання, 

розглянуті такі прості і широко застосовувані стандарти 

зв'язку, як Bluetooth, ZigBee, а також ряд менш 

популярних, але від цього не менш ефективних 
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протоколів: Thread, WirelessHART, MiWi, SNAP і ін. 

[1,с.17]. Всі вони використовують не ліцензовані смуги 

радіочастотного спектру з так званого ISM-діапазону 

(англ. Industrial, Science, Medical - буквально «індустрія-

наука-медицина»), виділеного для потреб промисловості, 

медичного обладнання та наукової апаратури. На 

практиці цей діапазон частот, з урахуванням прийнятих 

для нього обмежень, застосовується і для організації 

каналів зв'язку всередині осередків і кластерів 

стільникових мереж IoT. 

Незважаючи на те, що апаратура, яка працює в 

діапазонах ISM, не вимагає ліцензування частот в 

більшості сфер застосування, безпосередньо самі 

пристрої, які використовують ці діапазони, повинні 

пройти певні випробування, а часто і отримати 

сертифікацію [3,с.45]. Недоліком розглянутих смуг 

робочих частот є те, що іноді в одному місці може 

знаходитися настільки багато пристроїв, які 

використовують одні і ті ж радіочастотні діапазони з 

різними протоколами, що їх взаємні перешкоди стають 

дуже істотною проблемою. Особливо це стосується 

переповненого ISM-діапазону в області 2,4 ГГц рис.1. 

[2,с.37]. 

 

 
 

Рисунок 1. Частотний спектр діапазону 2,4 ГГц 
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Область 2,4 ГГц використовується в усьому світі для 

Wi-Fi і інших протоколів персональних локальних мереж. 

Застосовувані в цій області частот стандарти 

бездротового зв'язку (Bluetooth, ZigBee, Wi-Fi і кілька 

інших) користуються популярністю в багатьох сферах 

уже протягом кількох років. Реалізація таких рішень 

легко доступна, оскільки для цього є велика кількість 

мікросхем і повністю закінчених модулів, які можна без 

особливих зусиль інтегрувати і використовувати при 

розробці IoT-пристрої. Якщо вибрати проектування на 

рівні чіпа, то це забезпечить більшу гнучкість, оскільки 

можна буде застосувати новітні інтегральні схеми з 

розширеними функціями і більш високою 

продуктивністю або ті, які необхідні саме для 

проектованого IoT-пристроїв. Але тоді всі питання, 

включаючи тестування на відповідність стандартам, 

доведеться вирішувати самостійно. 

Більшість стандартів для бездротових систем зв'язку 

ближнього радіусу дії відноситься до організації так 

званих «персональних мереж» - мереж, які побудовані 

«навколо» людини. Така мережа в технічній літературі 

іноді скорочено іменується PAN (Personal Area Networks), 

хоча для нас більш звичні інші назви - наприклад, WLAN 

(від англ. Wireless Local Area Network - бездротова 

локальна мережа). PAN - це мережа передачі даних, яка 

об'єднує персональні електронні пристрої одного 

користувача (телефони, кишенькові персональні 

комп'ютери, смартфони, ноутбуки, бездротові гарнітури і 

т. п.). Зазвичай такі мережі мають радіус покриття від 10 

до 30 метрів (хоча в хороших умовах всі вони можуть 

забезпечити і більшу дальність зв'язку). 
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НАЛАШТУВАННЯ РЕЗЕРВНОГО КОПІЮВАННЯ 

СИСТЕМИ В ACRONIS TRUE IMAGE 

 

Кузьменко Максим Михайлович 

Державний університет телекомунікацій  

Навчально-науковий інститут телекомунікацій 

м.Київ 

 

В даній роботі розглянуто Acronis True Image  та 

його можливості, проаналізовано налаштування 

резервного копіювання. Дано покрокові рекомендації 

для успішного налаштування резервного копіювання за 

графіком. 

Acronis True Image - програма для резервного 

копіювання та відновлення даних. Програмне 

забезпечення дозволяє користувачеві створити образ 

диска у свій час Microsoft Windows / macOS або в 

автономному режимі, завантажившись з CD, DVD, USB-

флеш-накопичувача або з іншого завантажувального 

носія. Онлайн-накопичувач може зберігати найсучасніші 

важливі файли у віддаленому зберіганні. 

Обговоримо метод резервного копіювання. 

Найпотужніший спосіб, який захищає все і вся і дозволяє 

не просто врятувати ваші дані, але і повернутися до 

роботи максимально швидко, - це дискова резервна копія. 

Можна захистити цілий диск, розділ, динамічні диски, 

підтримуються всілякі рейди і т.д. Даний спосіб звільняє 

вас від необхідності вибирати, що саме захистити, - 

просто зробимо копію всього, що є, і будь що буде. 

Першим кроком виберемо директорію куди будемо 

копіювати системний розділ , у нашому випадку це буде 

мережевий файл-сервер. 
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Рисунок 1 – Вибір директорії для копії 
 
Оскільки директорія захищена і доступ до неї є 

тільки у користувачів прописаних на сервері потрібно 

авторизуватись.  

 

 
Рисунок 2 –Авторизація  
Далі програма запитає нас ім’я користувача та 

пароль від нього для авторизації.  
Після цього потрібно вибрати директорію яку ми 

будемо копіювати. Важливо щоб розмір її був менший за 
тей куди ми будемо копіювати цю директорію. 
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Рисунок 3 – Джерело копіювання 
 
Встановлюймо необхідні параметри, та на 

вкладці «Розклад» вказуємо в які дні будуть зніматися 
резервні копії.  

Надалі все залежить від часу на який 
заплановано резервне копіювання. 

Краще це буде час простою системи чи робочого 
процесу. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕРЕЖ NGN 

Курліченко Поліна Андріївна 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут телекомунікацій 

м.Київ 

Враховуючи потребу користувачів 

телекомунікаційних послуг у значному розширенні їх 

номенклатури, підвищенні якості та покращення сервісу, 

більшість регіональних операторів зв'язку запланувало 

модернізацію своїх мереж на основі технології NGN. 

Очікується, що в кожному регіоні буде побудована 

мультисервісна мережа, установлене комутаційне 

встаткування нового покоління, що підтримує пакетну 

комутацію. 

У цей час основний дохід операторам приносять 

послуги телефонного зв'язку – мобільного, 

міжміського/міжнародного, фіксованого (для бізнес - 

абонентів). Ця тенденція збережеться й у найближчому 

майбутньому. Тому при будівництві нових мереж зв'язку 

необхідно враховувати не тільки можливість надання 

додаткових послуг, але й економічну ефективність 

впровадження мереж зв'язку. При цьому важливо 

орієнтуватися не на постійне  зростання доходів від 

експлуатації мережі в майбутньому, а на одержання 

додаткових доходів у цей час. 

Сучасні вимоги до мереж зв'язку наступного 

покоління полягають у можливості одночасної передачі 

голосового трафіку, трафіку даних, створення й надання 

нових сервісів, у зниженні витрат на капітальне 

будівництво й експлуатаційні витрати в порівнянні з 

існуючими мережами зв'язку. 

У цей час розгорнуто значну кількість традиційних 

мереж зв'язку, тому при будівництві мережі NGN 

доцільно враховувати можливості існуючого 

встаткування й використати еволюційний перехід до 

мереж зв'язку наступного покоління. 

При наявності єдиних підсистем на транспортному 

й вищих («інтелектуальних») рівнях у мережі NGN 
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різноманіття варіантів доступу збережеться. Більше того, 

на цьому рівні будуть неминуче з'являтися всі нові й нові 

технічні рішення. При цьому абонентські термінали 

розвиваються в напрямку підтримки відразу декількох 

(чим більше, тим краще) технологій доступу.  

Спектр додатків згодом теж розшириться, однак 

вони вже не будуть жорстко прив'язані до конкретних 

категорій абонентів/терміналів (наприклад, провідних 

або бездротових). Один раз розроблений і розгорнутий 

додаток матиме можливість обслуговувати абонентів із 

самими різними терміналами. Параметри самого додатка 

будуть підбудовуватися під характеристики конкретного 

термінала й доступну йому смугу пропущення каналу 

зв'язку. Подібна широта використання додатків 

дозволить сервіс-провайдерам значно підвищити віддачу 

від їхньої розробки й впровадження. 

На рис. 1 показана схема перспективного розвитку 

телекомунікацій. На ній NGN представлена у вигляді 

майбутньої самостійної глобальної мережі, що конкурує 

із телефонною мережею загального користування ТМЗК. 

Інтернет і мовні мережі. Цю модель можна вважати 

першим граничним варіантом розвитку ідеї NGN, при 

якому NGN буде «віднімати» телефонний трафік від 

ТМЗК, як це вже робить сьогодні Інтернет. 

Другий граничний варіант – це відсутність 

глобальної мережі NGN і використання технологій NGN 

для модернізації мережі ТМЗК й, можливо, мереж 

Інтернет і віщання (слід зазначити, що в Рекомендаціях 

МСЕ-Т Y.2001 й Y.2011 говориться не про єдиний NGN, 

а про багатьох NGN). 

На практиці, звичайно, можуть бути й проміжні 

варіанти. 

Робити прогнози у даний час, коли ще не визначені 

багато основних принципів побудови NGN, досить 

важко. І все-таки зрівняємо зазначені два крайніх 

варіанти перспектив розвитку NGN. 
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Рис. 1  Перспективи розвитку телекомунікацій 

Перший варіант дуже привабливий, тому що 

дозволяє реалізувати всі нові можливості мережі NGN 

(при другому варіанті вони можуть обмежуватися 

архітектурними рамками інших мереж). Насторожує 

лише «невдалий» досвід технологій ISDN й B-

ISDN/ATM, які не змогли реалізувати глобальну мережу 

або хоча б національні мережі, але знайшли застосування 

в мережі ТМЗК й у мережах обмеженого користування. 

Але ж у той час на ринку ще не було такого сильного 

конкурента, як мережа Інтернет. 

Література: 

1. Бабков В.Ю., Голант Г.З., Русаков А.В. Системы 

мобильной связи:термины и определения.-М. :Горячая 
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2. Бакланов И.Г. NGN: принципы построения и 

организации /под ред. Ю.Н. Чернышова.-М.:Эко-Трендз, 

2008. – 400 с.  
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Cуть роботи полягає в аналізі сучасних світових 

тенденцій розвитку бездротових мереж зв’язку (БМЗ) з 

розподіленними антенними системами (РАС) та 

розробці методології підвищення ефективності 

функціонування БСС з РАС на основі методів 

просторово-часової обробки радіосигналів (ПЧОС). 

Вказана методологія базується на трьох нових методах 

підвищення основних показників якості функціонування 

БМЗ з РАС (відношення сигнал/(шум+ завада), 

ймовірність бітової помилки, спектральна ефективність 

радіоканалу): перший метод – визначення 

місцеположення абоненту на основі методів ПЧОС в зоні 

дії відповідного радіомодулю базової станції стільника; 

другий метод – застосування ПЧОС на основі фізичного 

явища фокусування електромагнітної енергії (ЕМЕ) у 

зону розташування абонента; третій метод – застосування 

в РАС обробки на основі просторово-часової узгодженої 

фільтрації. 

Для реалізації першого методу запропоновані нові 

технічні рішення з побудови фазових пеленгаторів та 

фазових систем визначення координат для БМЗ з РАС, які 

повинні дозволити визначити, який з радіомодулів РАС 

стільника повинен обслуговувати абонента, що в свою 

чергу дозволить оптимізувати роботу БМЗ і підвищити 

продуктивність абонентського каналу при формуванні 

спрямованого випромінювання у разі застосування 

адаптивних антенних решіток в якості антенних 

елементів РАС. 
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Для реалізації другого методу синтезовано алгоритми 

організації тривимірно спрямованого випромінювання 

(фокусування) ЕМЕ в зону розташування абонента та 

алгоритми передачі інформації між базовою станцією та 

абонентом при роботі РАС в режимі макроскопічної РАС 

із застосуванням вузькосмугових та широкосмугових 

сигналів, які дозволяють для кожного з абонентів в зоні 

їх розташування сформувати просторово-локалізований 

максимум (фокус) ЕМЕ, мінімізуючи таким чином 

співканальну заваду іншим абонентам. 

Для реалізації третього методу синтезовано алгоритми 

організації багатоканальної тривимірно спрямованої 

передачі сигналу на основі просторово-часової 

узгодженої фільтрації для багатьох абонентів, довільно 

розташованих в зоні обслуговування РАС та алгоритми 

передачі інформації між базовою станцією та абонентом 

при роботі РАС в режимі макроскопічної РАС із 

застосуванням спеціального оптимального для даного 

виду обробки сигналів ансамблю ортогональних кодових 

послідовностей. Результати проведених досліджень 

відповідають світовому рівню, а теоретичні положення 

методів тривимірно-просторового розділення сигналів за 

допомогою РАС не мають аналогів у світі. 

Просування на ринок телекомунікацій та оцінка 

економічної привабливості можлива лише при створенні 

телекомунікаційних та вимірювальних засобів 

дециметрового та сантиметрового діапазонів, які 

використовують РАС з просторовою фокусацією 

електромагнітної енергії в точку розташування 

абонента(тів). 

Вітчизняні та закордонні підприємства, науково-

дослідні та проектно-конструкторські організації при 

створенні нових систем, комплексів та засобів 

телекомунікацій, оператори безпроводових 

телекомунікаційних мереж, зокрема стільникового 

мобільного радіозв’язку при модернізації, розробці та 

плануванні існуючих та майбутніх мереж на основі РАС,  

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
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вищі навчальні заклади при підготовці фахівців та 

наукових кадрів телекомунікаційного профілю. 

Стан готовності розробки складає орієнтовно 40-

50%. Розроблені методи тривимірного просторового 

розділення сигналів у безпроводових телекомунікаційних 

системах для подальшого впровадження потребують 

проведення ДКР. 

Розроблений для безпроводових 

телекомунікаційних систем НВЧ діапазону макет 

дослідного зразка РАС із просторовою селекцією один 

від одного двох сигналів, джерела радіовипромінювання 

яких одночасно працюють в одному й тому самому 

частотному діапазоні та використовують однаковий тип 

поляризації електромагнітної хвилі при розробці 

відповідної конструкторської документації може бути 

впроваджений у промислове виробництво. 

Розроблені методології, алгоритми і технічні 

рішення ПЧОС в БМЗ з РАС реалізовані в ТОВ 

„Лабораторія інформаційних систем” при розробці та 

впровадженні програмного комплексу ICS Manager NG у 

виробничу діяльність державного підприємства 

«Український Державний Центр Радіочастот». 

Література: 

1. Studfile.net 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕРЕЖ 

МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ 5-ГО ПОКОЛІННЯ У 

ПОРІВНЯННІ З 4-М  ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 

Гончаров Євгеній Русланович 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут телекомунікацій 

м.Київ 

 

У зв’язку з постійним розвитком технологій, 

з’являється все більше нових та вдосконалених мобільних 

пристроїв, які надають користувачам більше 

можливостей, тому є все більша необхідність у 

високошвидкісному бездротовому інтернет з’єднанні. 

Технології мобільного зв’язку четвертого та п’ятого 

поколінь повинні значно покращити якість 

обслуговування користувачів в умовах швидко 

зростаючого об’єму даних, що передаються в мобільних 

мережах, а також кількість бездротових пристроїв і 

різноманіття послуг, що надаються. 

5G – нове покоління  мобільних технологій, яке здатне 

забезпечити необмежений доступ до мережі  як для  

користувачів, так і пристроїв. Нова мережа повинна буде 

враховувати всі недоліки мереж попередніх поколінь. 

Обладнання на основі технологій 5G буде забезпечувати  

передачу даних зі швидкістю більшою за 10 Гбіт/с в 

мережах мобільного бездротового доступу. 

Впровадження 5G спрямоване на підвищення 

ефективності використання радіочастотного спектру 

порівняно з мережами 4G. Нова архітектура дозволить 

реалізувати нові підходи в управлінні якістю 

обслуговування, зниження затримок в обробці данних, 

об’єднанні в ланцюги мережевих елементів, необхідних 

для реалізації того чи іншого сервісу, тощо. 

Крім цього, мережа 5G вперше в історії 

телекомунікацій врахує «інтереси» підключених 

пристроїв в усьому їх різноманітті форм, функціоналу й 

особливостей взаємодії. 
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На першому етапі мережі 5G будуть впроваджуватись 

у неавтономному режимі (Non-StandAlone), тобто ці 

мережі стануть доповненням до мереж 4G/4.5G в тих 

місцях, де виникне необхідність розширити ємність, 

запропонувати нові послуги. При цьому вся сигналізація 

буде передаватись через LTE, а користувацький трафік – 

вже в мережі 5G. Мережі 5G здатні поступово 

розгортатись саме в тих місцях, де попит на нові послуги 

найвищий, а з часом, коли покриття 5G стане цілковитим, 

оператори зможуть перейти на автономний режим роботи 

5G. 

Створити більш досконалу і якісну інфраструктуру 

мереж 5-го покоління покликаний цілий ряд технологій. 

Серед яких: використання малих стільників та перехід до 

міліметрового діапазону, а також Massive MIMO, 

передача трафіку за принципом Flexiblе Duplex і New Full 

Duplex,  M2M та D2D.  

Технологія 5G буде використовувати різні типи антен, 

працювати на різних частотах, підключати в 100 разів 

більше пристроїв до Інтернету, на відміну від 4G, 

мінімізувати затримки та надавати надвисокі швидкості.  

Таким чином, можна сміливо стверджувати, що 5G 

технологія стане новою мобільною революцією на ринку 

мобільного зв'язку. Нові мережі будуть орієнтовані на 

істотне поліпшення характеристик в тому числі на якість 

обслуговування. Нові 5G радіо-інтерфейси повинні 

інтегрувати існуючі й нові технології в доповнення до 

LTE. Стандарт 5G буде як включати в себе існуючі 

системи, LTE-Advanced, LTE-Advanced  Pro і Wi-Fi, так і 

поєднувати їх з революційними технологіями, що мають 

ультрашироку смугу пропускання. Для цього необхідно 

забезпечити мінімізацію нових інтерфейсів, щоб зберегти 

сумісність обладнання і  можливість взаємодії з 

існуючими системами. Разом з тим 5G не буде покрита не 

вся територія України, а лише певні території, в яких 

виникне необхідність передачі великої кількості даних. 
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РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ МОБІЛЬНОСТІ В 

РОЗУМНОМУ МІСТІ, НА ОСНОВІ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ 

Гончаров Євгеній Русланович 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут телекомунікацій 

м.Київ 

 

Визначено головні недоліки в сучасній дорожній 

системі в середині міста, міжміського сполучення та 

транзитного значення, та їх негативний вплив  на 

розвиток туристичної, експортно-імпортної та 

виробничої галузей.  Проведено аналіз як саме 

інформаційні системи здатні покращити 

інфраструктуру міст та як вони залежать від появи на 

території України мереж 5-го покоління. 

Сформульовано план вдосконалення дорожнього стану 

та запропоновано перелік головних телекомунікаційних 

технологій, які прискорять появу розумних міст в 

Україні. 

 

Україна має дуже вигідне географічне розташування, 

через ці території пролягають основні транзитні потоки 

між Європою та Азією. Розгалужена мережа 

автомобільних доріг створює всі необхідні передумови 

для збільшення обсягів транзиту країною вантажів. 

Попри це сучасна транспортна галузь держави досі 

потребує комплексного розвитку, а якість дорожніх 

сполучень як була, так і лишається для України 

надзвичайно гострою проблемою. Вона за багатьма 

параметрами не відповідає потребам суспільства та 

європейським стандартам, що перешкоджає підвищенню 

ефективності її функціонування, тому підлягає 

терміновій модернізації.  

Наступною проблемою є міський транспорт та дороги 

в багатонаселених містах України, де щодня люди 

стикаються з довжелезними заторам та аваріями, 

пов'язаними не лише з людською неуважністю, але і з 
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погодними умовами та поточним станом доріг в першу 

чергу. Саме тут в нагоді може стати інших європейських 

країн та наробітки вчених в області інтелектуальних 

систем, що і утворюють широке поняття – Smart City. 

Проаналізувавши досвід європейських країн, які вже 

використовують сучасні технології у повсякденному 

житті, було виділено ряд основних методів покращення 

мобільності в українських містах. Пропонується 

концепція мобільності, що базується на таких пунктах: 

 покращення моніторингу та управління міським 

транспортом – контроль виконання маршрутів, аналіз і 

оптимізація руху, прогноз часу прибуття міського 

транспорту, інформування пасажирів на пунктах  

зупинки транспорту; 

 адаптивне управління світлофорами, для зменшення 

заторів на дорогах та забезпечення пріоритетного проїзду 

міського транспорту; 

 відеоспостереження та фотоіндексація порушень 

дорожнього руху;   

 управління паркувальним простором в рамках міста або 

будь-якого окремого об’єкту; 

 урбанізація електротранспорту на дорогах, використання 

паливного засобу лише на дальні відстані; 

 інтеграція екстрених і муніципальних служб  в рамках 

єдиного інформаційного поля підвищує швидкість 

реагування на інциденти і якість контролю наданих 

послуг; 

 використання паркувальних індикаторів на ліхтарях та 

тротуарах міста, задля розвантаження доріг; 

 розгортання наземного швидкісного метрополітену, та 

вдосконалення підземного; 

 повний перехід на безконтактну оплату послуг, щоб 

зменшити час на купівлю квитків у міському транспорті; 

У країни має бути грамотний комплексний підхід до 

впровадження нових технологій. Чіткий план та 

європейський досвід допоможуть розбудувати сучасну 

мережу автодоріг, утримання їх у належному 
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експлуатаційному стані та зниження аварійності на 

дорогах. 

Україна має гарну базу для побудови сучасних 

розумних міст. На даний момент в багатьох містах є гарне 

покриття мережами 4 – го та незабаром 5-го поколінь 

зв’язку, що дозволить  використовувати останні розробки 

вчених в області інтелектуальних систем. Технологія 

Blockchain, що окрім застосування в фінансовій та 

економічній сфері знайшла своє місце й у транспортній. 

За допомогою даної технології є можливість 

безконтактної оплати міського транспорту і 

спостереження за ситуацією на дорогах та погодними 

умовами. Автоматизовані системи й датчики, працюючи 

на основі Blockchain, уже активно впроваджуються в 

роботу багатьох міст по всьому світу. Але це не єдина 

технологія сучасного розумного міста. Штучний інтелект 

здатний керувати світлофорами і знижувати 

завантаженість доріг, рекомендувати зручний маршрут, 

спостерігати за станом транспорту і виявляти його 

несправність, підвищувати якість обслуговування 

пасажирів та допомагати перевізникам контролювати 

потоки пасажирів і стежити за автопарком. Вже сьогодні 

у Києві використовують шаттл-автобуси, з чітко 

встановленим графіком і планом зупинок, який можна 

відслідкувати через смартфон. В той час, як у Європі ці 

автобуси працюють безпілотно, на основі підключених 

технологій. Транспортом управляє певна платформа – 

завдяки їй автобус взаємодіє з технологіями розумного 

міста: зупинками, світлофорами й датчиками.  

Міністерство інфраструктури України об’єдналося з 

мобільним оператором Vodafone і компанією Nokia 

Solutions and Networks Ukraine, щоб реалізувати 

інноваційний проект «Інтернет речей на дорогах на базі 

технології зв’язку п’ятого покоління 5G». Мета проекту – 

створити об’єднану мережу розумних доріг, щоб 

аналізувати транспортні потоки і розв’язати проблеми з 

безпекою дорожнього руху. Проект розрахований на три 

стадії: тестування, масштабування й покриття всіх 
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автомобільних доріг України новітніми технологіями. 

Сьогодні він перебуває на початковому етапі. Поки 

ведуться монтажні роботи з обладнання.  

Вкрай важливим є визначення пріоритетів 

реформування транспортно-дорожнього комплексу 

України, виведення його на рівень, який відповідатиме 

сучасним вимогам та сприятиме подальшій інтеграції до 

європейських транспортних систем. Тому поки триває 

перехід до мереж 5-го покоління ми маємо час на 

створення ґрунтовної концепції мобільності  в 

українських містах на основі використання 

інтелектуальних систем і технологій. 
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SIP-ТЕЛЕФОНІЯ 

Березовський Д.С. 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут телекомунікацій 

м.Київ 

Більшість користувачів глобальної мережі знають 

і навіть активно використовують спосіб передачі 

мультимедійних даних через Інтернет – міжмережевий 

протокол IP (Internet Protocol). Тобто, для обміну 

інформацією, включаючи аудіоповідомлення, потрібно 

встановити IP-з'єднання між пристроями. Це один з 

протоколів передачі голосової інформації, який 

базується на принципах IP-телефонії. Розшифровується 

SIP як Session Initiation Protocol – «Протокол 

Встановлення Сеансу». Використовується для безлічі 

цілей: аудіо і відео конференції, телефонія, онлайн-ігри 

та інше. Протокол SIP працює за схемою «клієнт-

сервер-клієнт», чергуючи запити і відповіді. 

Дзвонити і підтримувати зв'язок через Інтернет 

сьогодні набагато вигідніше і практичніше, ніж 

користуватися традиційною телефонією. Наприклад, SIP-

технологія дозволяє швидко і недорого забезпечити 

компанію зв'язком. Розглянемо переваги для бізнесу і не 

тільки: 

1. Економія бюджету. Підключити цей протокол 

набагато дешевше, ніж забезпечити офіс аналогової АТС. 

До того ж у вашому розпорядженні багатоканальний 

номер, відмінна швидкість і якість з'єднання. Ви можете 

легко збільшити число операторів у вашій мережі при 

мінімальних витратах часу і коштів. Спробуйте зробити 

таке в аналогової АТС. 

2. Телефонізація компанії на «раз-два». SIP-

телефонію можна описати однією фразою: «підключись і 

працюй». Наприклад, ви тільки в'їхали в новий офіс, ще 

не встигли облаштуватися, але зв'язок з клієнтами хочете 

підтримувати. Як це зробити швидко і без турбот, якщо у 

вас є ноутбук з гарнітурою, комп'ютер або гаджет? Тільки 
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за допомогою технології SIP. Для стабільного з'єднання 

підійде навіть мобільний інтернет 3G або 4G. 

4. Оплата здійснюється тільки за базовими 

тарифами за послуги телефонного зв'язку, незалежно від 

місцезнаходження абонента. Це дуже зручно для великих 

компаній з розгалуженою мережею представництв, філій, 

відділів у різних містах. 

5. Інтеграція телефонії з системами аналітики, 1С, 

CRM. Наприклад, використовуючи цей протокол в сервісі 

коллтрекінга можна перевіряти різні метрики: 

ефективність роботи операторів, відділу продажів, 

відстежувати рекламні канали, за якими приходять 

клієнти і багато іншого. Все це підвищує ефективність 

рекламних кампаній і рівень обслуговування. 

6. SIP-з'єднання добре захищене від зовнішнього 

прослуховування, чого не скажеш про аналогових лініях 

зв'язку. 

7. Технологія дозволяє створити віддалений колл-

центр, не витрачаючи гроші на закупівлю стаціонарного 

обладнання та оренду офісу. 

8. Безліч опцій – голосова пошта, переадресація між 

співробітниками і відділами, автовідповідач, голосове 

меню. Також SIP-технологія дозволяє проставляти 

черговість дзвінків, орієнтуючись на завантаження 

менеджерів, записувати розмови. 

9. Протокол відмінно працює з модулями 

зворотного дзвінка, пропущених викликів на сайті. У 

зв'язці вони збільшують показники конверсії дзвінків в 

заявку в середньому на 60%. 

10. Наявність програмного забезпечення для будь-

яких операційних систем, мобільних пристроїв, 

смартфонів.  

Отже, SIP-телефонія застосовується комерційними 

і державними корпораціями, малим і середнім бізнесом 

для створення швидкісної мережі внутрішньо 

корпоративного спілкування, а також для зв'язку з 

партнерами і клієнтами. Наприклад, великі колл-центри, 
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торгові павільйони і мегамаркети використовують цей IP-

протокол. 

SIP-телефонія – це ефективне і економічне рішення 

для стартапу, а також практичний варіант організації 

бізнес-процесів в корпорації, на великих підприємствах і 

держорганізаціях. Технологія допомагає вести аналітику 

дзвінків, підвищувати якість обслуговування клієнтів і 

доходи компанії. 

Література: 

1. Гольдштейн Б.С. «IP-телефонія» (третє видання). 

[Текст] / Б. С. Гольдштейн, А. В. Пінчук, А. Л. 

Суховицького - М .: Радио и связь, 2006. - 336 c. 

2. Гольдштейн А. А. Довідник по 

телекомунікаційним протоколам. Протокол SIP. [Текст] / 

Гольдштейн Б. С., А. А. - М .: Санкт Петербург: БХВ-

Петербург, 2014. - 348 с 

3. Всеволод В. Б. Комп'ютер, мультимедіа, IP - 

телефонія. Програми та програмування [Текст] / 

Всеволод В. Б. - М .: Москва: Майор, 2005. - 240 с. 

  



499 
 

5G ЗВ’ЯЗОК ЧИ ШКІДЛИВИЙ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я 

ЛЮДИНИ ? 

 

Моісеєв Владислав Сергійович 

Державний університет Телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут Телекомунікацій 

м.Київ 

 

Чи є 5G зв'язок небезпечним для здоров'я? - Цим 

питанням ми будемо задаватися незабаром, коли новий 

тип мобільного зв'язку дійде до України. Страхи 

навколо використання мобільного телефону з 5G і 

можливих наслідків його впливу і шкоди на організм 

людини ростуть. Давайте розглянемо чи являється ця 

нова технологія шкідливою. 

 

Стандарт 5G - це новий етап розвитку технологій, що 

з'єднують суспільство, який забезпечить необмежений 

доступ до мережі для індивідуальних користувачів і 

пристроїв. При розробці стандарту 5G враховуються 

вдосконалені можливості LTE і HSPA, а також інших 

технологій радіодоступу, орієнтованих на вирішення 

конкретних завдань. З моменту появи і до 

сьогоднішнього дня мережі мобільного зв'язку пройшли 

великий шлях розвитку; з'явилися нові типи користувача 

пристроїв - смартфони і планшети. Можливості, які 

відкривають мобільні технології сьогодні, вже давно 

вийшли за рамки голосових послуг, створюючи нові 

способи спілкування, обміну даними та бізнес-моделі. 

Поширення пристроїв привело до експоненціального 

зростання трафіку в мережах по всьому світу. Однак це 

тільки початок тієї революції, якій сприяє активний 

розвиток технологій, що з'єднують суспільство. 

 

Основні вимоги, пропоновані користувачами до мереж 

мобільного широкополосного доступу (МШПД), 

насамперед, стосуються продуктивності. Розвиток 

сучасних мереж прагне до того, щоб в майбутньому 
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доступ до даних здійснювався миттєво, а надання послуг 

відбувалося без затримок і не переривалося через 

ненадійною зв'язку. Роль МШПД для суспільства та 

бізнесу неухильно зростає і, найчастіше, надійний 

зв'язок може стати питанням життя і смерті, особливо 

якщо мова йде про забезпечення надійного підключення 

для роботи медичних та рятувальних служб. 

 

Численні наукові дослідження 2G, 3G і 4G технологій 

показали, що стрес, пошкодження сперматозоїдів і 

яєчок, нейропсихіатричні ефекти, включаючи зміни 

електричної активності в головному мозку, 

пошкодження клітинної ДНК можуть виникати у людей 

в результаті впливу ЕМП (радіохвилі електромагнітного 

поля). 

 

Перелік використаної літератури: 

1. Опасна ли 5G связь для здоровья человека? Интернет 

ресурс https://futurenow.com.ua/ru/opasna-ly-5g-svyaz-

dlya-zdorovya-cheloveka/ 

2. Технологии мобильной связи пятого поколения (5G)/ 

ERICSSON. Аналитический доклад – 284 23-3204 Uen | 

Июнь 2013 г. – 10 стр. 3. Тихвинский В.О.Возможности 

технологии 5G для создания сетей широкополосного 

беспроводного доступа в малых и средних населенных 

пунктах / Региональный семинар МСЭ для стран СНГ 

«Оптимальные решения по обеспечению 

широкополосного доступа в малых и средних 

населенных пунктах» – 2015г., 30стр 

3. ЧТО ТАКОЕ 5G, КОГДА ОН ПОЯВИТСЯ И ЗАЧЕМ 

ОН НУЖЕН? [Електронний ресурс] // Режим доступу 

http://www.scitechnews.ru/2014/05/chto-takoe-5g-kogda-

on-poyavitsya-i-zachem-on-nuzhen/ 
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СЕКЦІЯ №2. СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ, ПРОПУСКНА 

ЗДАТНІСТЬ, РІШЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНІХ 

ПОКОЛІННЬ БЕЗПРОВОДОВОГО ЗВ'ЯЗКУ 

Морозова Світлана Володимирівна 

Державний університет телекомунікацій  

Навчально-науковий інститут  

Гуманітарних та природничих дисциплін 

Кирюхін Владислав Олегович 

Качур Владислав Юрійович 

Державний університет телекомунікацій  

Навчально-науковий інститут 

Телекомунікацій 

м. Київ 

В роботі розглянуто функціональні можливості, 

пропускна здатність, основні шляхи реалізації високих 

швидкостей в міліметровому та терагерцевому 

діапазонах. Показано, що волоконно-ефірна 

архітектура мереж може забезпечити безшовну 

інтеграцію різних технологій майбутнього, діапазонів 

частот, розмірів стільників, а також зможе 

забезпечити високу пропускну здатність, збільшити 

енергоефективність, знизити електромагнітне 

забруднення і складність систем обробки інформації. 

 

У той час, як 5G розробляються для спектра в 

міліметровому діапазоні хвиль (ММД) і обіцяють 

швидкості передачі даних до 100 Гбіт/с, майбутні мережі 

6G працюватимуть в смугах частот від 100 ГГц до 1 ТГц, 

де можливі більш високі швидкості передачі даних. 

Короткі довжини хвиль в ММД і терагерцевому (ТГц-

му) діапазоні дозволять масивне просторове 

мультиплексування при передачі даних через 

концентратор, а також неймовірно точне зондування, 

візуалізацію, спектроскопію і інші функції. ТГц-

діапазон, який описується як діапазон від 100 ГГц до 3 

ТГц, може забезпечити безпечний зв'язок 
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високочутливими лініями зв'язку, наприклад, в сфері 

захисту інформації, завдяки тому, що надзвичайно малі 

довжини хвиль (близько мікрон) дозволять 

використовувати антени з надзвичайно високим 

посиленням і малими габаритами. На частотах ТГц-

діапазону дуже високим є атмосферне поглинання, тому 

для передачі сигналу використовуються 

високоспрямовані «олівцеві» променеві антени 

(фазовані антенні решітки) для компенсації збільшення 

втрат, які прямо пропорційні квадрату частоти несучої 

для фіксованого розміру апертури антени. Хоча 

вузьконапрямлене випромінювання сигналу не гарантує 

повного захисту від прослуховування, ця особливість 

робить ТГц сигнали надзвичайно складними для 

перехоплення. Теорія, яка називається теорією фактора 

споживання (CF з метрикою, вимірюваної в біт/с/Вт), 

надає кошти для кількісного аналізу та розробки 

підходів для розуміння компромісу по потужності в 

будь-якій системі зв'язку, особливо коли частота стає 

вищою 100 ГГц. Було обґрунтовано теорією фактору, що 

енергоспоживання на високих частотах має найбільший 

вплив на CF. Потужність збільшується зі збільшенням 

смуги пропускання, так як при розширенні смуги 

збільшується потужність завади, і тому 

енергоефективність залежить від смуги пропускання. 

Теорія CF доводить, що для антен з фіксованою 

фізичною апертурою більш енергоефективним є перехід 

на ММД і ТГц діапазони. Вони дають значно ширшу 

смугу пропускання і підвищують ефективність 

енергоспоживання в бітах в секунду на Ватт (біт/с/Вт) в 

порівнянні з існуючими мережами зв'язку, що працюють 

на частотах менше 6 ГГц. 

В даний час Європейський інститут стандартів 

електрозв'язку (ETSI) і Міжнародний союз 

електрозв'язку (ITU), розробляють рекомендації для 

розподілу смуги частот вище 95 ГГц. У березні 2019 

року, вперше в США, Федеральна комісія із зв'язку 

(FCC) проголосувала за відкриття спектра вище 95 ГГц. 
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FCC надала 21,2 ГГц спектру для неліцензійного 

використання і дозволила експериментальне 

ліцензування до 3 ТГц. (Таблиця 1). 

 

ТАБЛИЦЯ 1. Неліцензований спектр, 

запропонований FCC 

 

Діапазон частот 

(ГГц) 

Смуга пропускання 

каналу (ГГц) 

116-123 7 

174,8-182 7,2 

185-190 5 

244-246 2 

Загальне 21,2 

 

Група інноваційних компаній та університетів, 

об'єднаних метою усунення регуляторних бар'єрів для 

технологій, які використовують частоти в діапазоні від 

95 ГГц до 275 ГГц в США, представила рекомендації в 

FCC і Національний комітет. Адміністрація 

електрозв'язку та інформації (NTIA), закликала сприяти 

розширенню доступу до спектру вище 95 ГГц для не 

федеративного використання в січні 2019 року. 

Інститут інженерів з електротехніки та 

електроніки сформував у 2017 році цільову групу IEEE 

802.15.3d для глобального використання Wi-Fi на 

частотах від 252 ГГц до 325 ГГц. Був створений перший 

в світі стандарт бездротового зв'язку для 250 -350 ГГц, з 

номінальною швидкістю передачі даних 100 Гбіт / с і 

шириною смуги каналу від 2 ГГц до 70 ГГц. 

Надвисокі швидкості передачі даних, що 

забезпечуються безпроводовими локальними мережами і 

стільниковими мережами в ММД і ТГц-му діапазоні, 

забезпечать в майбутньому: надшвидке завантаження 

для комп'ютерного зв'язку, роботу автономних 

транспортних засобів, роботизоване управління, 

голографічні додатки з високою роздільною здатністю, 

відео, конференц-зв'язок та високошвидкісне бездротове 
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з'єднання з комутацію даних (комутацію каналів) в 

центрах обробки даних. 

Терагерцеві частоти, ймовірно, будуть першим 

бездротовим спектром, який може забезпечити 

обчислення в реальному часі. Так в людському мозку 

налічується близько 100 мільярдів (1011) нейронів, 

кожен з яких може спрацьовувати (включатися) 200 

разів в секунду. Кожен нейрон підключається до 1000 

інших, в результаті чого швидкість обчислень становить 

20 1015 операцій в секунду. 

Майбутні покоління безпроводового зв'язку 

(наприклад, 6G), ймовірно, будуть виділяти 

радіочастотні канали до 10 ГГц для кожного 

користувача в режимі ТГц. Передбачається, що кожен 

користувач буде використовувати методи модуляції 10 

біт / символ з можливістю збільшення ємності каналу в 

1000 разів. 

Ще одна особливість роботи в ТГц-му діапазоні 

ґрунтується на властивостях матеріалів. Оскільки певні 

матеріали і гази мають вібраційне поглинання 

(наприклад, резонанси) на певних частотах у всьому 

ТГц-му діапазоні, стане можливим виявлення 

присутності певних елементів на основі частотної 

скануючої спектроскопії. Так само більшість поверхонь 

будівель демонструє значне дифузне розсіювання і 

сильні дзеркальні відбивання в режимі ТГц. Тому в ТГц 

діапазоні запропоновано використовувати нові сенсорні 

додатки, такі як мініатюрні радари - для виявлення 

жестів і безконтактні смартфони, спектрометри - для 

виявлення вибухових речовин і виявлення газів, ТГц-

сканування тіла, обстеження якості повітря, а також 

системи моніторингу особистого здоров'я. Ці 

багатообіцяючі, призначені для користувача функції 

підкреслюють потенціал для об'єднання отримання 

зображень і комунікацій в ММД для точного 

позиціонування в системах 6G і за його межами. 

Використання зображень в ММД і ТГц-му 

діапазонах для реконструкції тривимірних карт оточення 
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в невідомих середовищах, дозволить об'єднати 

сприйняття, формування зображень і місце 

розташування об'ектів в одній функції (в одному місці й 

часі). Як показано далі, сигнали ММД і ТГц-му 

діапазонів сильно відбиваються від більшості 

будівельних матеріалів, що дозволяє отримувати 

зображення прихованих об'єктів (NLOS-зображення). 

Гігабітні швидкості передачі інформації, які 

необхідні для майбутніх мобільних мереж, можливо 

реалізувати з'єднанням базових станцій і центрів 

обробки інформації по волоконним лініям (рис.1), в яких 

можливо реалізувати конвертацію і передачу сигналів 

ММД з використанням форматів модуляції вищого 

порядку і мультиплексування зі спектральним 

ущільненням WDM (додатково з поділом по 

поляризації). 

 

 
 

Рис.1. Волоконно-ефірна архітектура мережі 

ММД: базові станції (BS) стільників, що працюють в 

ММД, зв'язані волоконно-оптичними лініями з центром 

обробки даних (CS) 

 

Волоконно-ефірна архітектура мереж може 

забезпечити безшовну інтеграцію різних технологій, 

діапазонів частот, розмірів стільників і т.ін. 

Застосування волоконно-ефірної архітектури мереж з 

дистанційним оптичним гетеродинуванням здатне 

ефективно перебудовувати робочу частоту для різних 

мереж HetNet, в тому числі для різних піддіапазонів 



506 
 

ММД з високою пропускною здатністю, яку можна 

порівняти зі швидкістю в волоконно-оптичних мережах. 

Такі переваги сприятимуть реалізації 

мультиплексування з поділом по поляризації, реалізації 

адаптивних систем за вибором радіочастот 

(піддіапазонів ММД), а також підвищитиать 

ефективність використання МIMO технологій. 

Волоконно-ефірна архітектура мереж також зможе 

забезпечити високу пропускну здатність, збільшити 

енергоефективність, знизити електромагнітне 

забруднення і складність систем обробки інформації. 

 

Література 

Rappaport T. S., Xing Y., Kanhere O., Ju S., 

Alkhateeb A., Trichopoulos G. C., Madanayake A., Mandal 

S., “Wireless Communications and Applications Above 100 

GHz: Opportunities and Challenges for 6G and Beyond 

(Invited),” IEEE ACCESS, submitted Feb. 2019. 

  



507 
 

АРХІТЕКТУРА МАЙБУТНІХ 
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Кременецька Яна Адольфівна 

Яковець Всеволод Петрович 

Висоцький Олег Віталійович 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут  

Телекомунікацій 

м. Київ 

В роботі розглянуто основні проблеми та шляхи 

реалізації високих швидкостей в міліметровому та 

терагерцовому діапазонах, що зв’язні із застосуванням 

фотонних технологій та волоконно-ефірних 

конфігурацій мереж. Показано, що фотонні методи 

обробки та модуляції радіосигналів, конфігурації 

безпроводових мереж в міліметровому та 

терагерцовому діапазонах відокремлюють багато нових 

завдань, які необхідно вирішити для реалізації 

технологій 5 G і 6 G. 

 

Для складної структури майбутніх 

телекомунікаційних мереж потрібна безшовна інтеграція 

різнорідних мереж з використанням різних технологій, 

стандартів і т.д. з високою пропускною здатністю. 

Волоконно-ефірні системи зможуть вирішити проблеми 

слабких місць в конфігурації безпроводових мереж, 

наприклад, волоконно-оптичні ліній, можуть з'єднувати 

базові станції і центи обробки інформації з 

забезпеченням високої пропускної здатності за рахунок 

можливості спектрального мультиплексування та 

використання форматів модуляції високого порядку. 

Фотонні методи генерації, модуляції та передачі 

радіосигналів в міліметровому діапазоні (ММД) хвиль є 

ключем до практичної реалізації волоконно-ефірних 

інтегрованих систем і мереж телекомунікації, а також 

зможуть сприяти реалізації мультиплексування за 

поділом по поляризації, реалізації адаптивних систем за 
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вибором радіочастот (в в тому числі для піддіапазонів 

ММД), що також зможуть підвищити ефективність 

використання МIMO технології.  

На сьогоднішній день 5G слідує технологічному 

шляху попередніх систем мобільного зв'язку але його 

продуктивність знаходиться під ударом через 

відсутність фундаментального прориву на фізичному 

рівні в останні роки. Тому для 6G необхідні нові теорія і 

парадигми, а також інноваційні проривні технології. У 

таких технологіях радіосигнали конвертуються в 

оптичний діапазон за допомогою модуляції 

інтенсивності оптичної несучої і подальшим прямим 

детектуванням в фотоприймачі. Оптоелектронні методи 

є ефективним рішенням для обробки радіосигналів, 

особливо в ММД. На сучасному етапі оптоелектронні 

технології генерації і модуляції сигналів ММД з низьким 

фазовим шумом, оптоелектронні методи управління 

формуванням вузько діаграм спрямованості фазованих 

антенних рещіток (ФАР) є кращим або навіть єдиним 

рішенням. 

Для обробки даних в 6 G потрібна архітектура з 

низьким рівнем затримки, високонадійна і масштабована 

система штучного інтелекту, які не можуть бути 

реалізовані електронними методами обробки інформації. 

Для вирішення завдань 6G таких як енергоефективність, 

низька затримка та гнучкість потрібно ієрархічна 

гетерогенна архітектура мереж і оптоелектронні методи 

обробки сигналів. Обробка радіосигналів включає також 

лінійні обчислення в реальному часі в оптичній області, 

що є ключем до створення радіоінтерфейсів 6G з 

високою енергоефективністю і дуже низькою 

затримкою. На рис.1 показана архітектура такої 

повністю фотонної радіосистеми. 
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Рис.1. Архітектура повністю фотонної 

радіосистеми 

 

Основними компонентами, від яких залежить 

пропускна здатність, а також динамічні шумові 

характеристики, є оптичні модулятори і фотодетектори. 

Оптичні модулятори, в основному, накладають 

обмеження на динамічні радіочастотні характеристики 

оптоелектронних передавальних модулів, наприклад, на 

дискретність перебудови частоти. Для фотодіодів (PD) 

необхідними вимогами є висока вихідна потужність, 

лінійність характеристики, висока пропускна 

спроможність, великий динамічний діапазон вільний від 

паразитних складових (SFDR - spurious-free dynamic 

range).  

Оптоелектронні управління активними антенними 

решітками є рішенням для інтелектуальних антен в 

міліметровому і терагерцовому діапазонах. Однак 

оптоелектронні методи мають серйозні проблеми, 

пов'язані з інтеграцією швидкодіючого фотодетектора з 

антеною. Для реалізації активної антенної решітки з 

безперервною апертурою багатообіцяючим методом є 

використання PD з одним типом носіїв заряду (UTC-PD), 

які пов'язані з допомогою технології фліп-чіпа і 
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утворюють зв'язок між елементами антени. Тому вся 

активна антенна решітка має дуже велику смугу 

пропускання (~ 40 ГГц). 

Передбачається, що терагерцова смуга (від 0,1 до 

10 ТГц) може забезпечити пропускну здатність до 

Тбіт/с, щоб задовольнити надзвичайно високу 

пропускну здатність, низьку затримку і абсолютно нові 

сценарії застосування для 6G, що може бути неможливо 

в ММД, де ширина смуги пропускання декілька ГГц. 

Перший проект в IEEE 802 зі швидкістю 100 Гбіт/с, 

IEEE 802.15d, був схвалений у березні 2014 року, хоча 

немає комерційного плану, заснованого на цьому 

стандарті. 

Моделювання каналів, засноване на 

фундаментальних фізичних підходах, наприклад, 

вивчення ефектів розсіювання і відображення, а також 

фотонні конфігурації радіосистеми зможуть вирішити 

проблеми слабких місць в конфігурації безпроводових 

мереж та відокремлюють багато нових завдань, які 

необхідно вирішити для реалізації технологій 5 G і 6 G. 
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СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
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Навчально-науковий інститут менеджменту та 

підприємництва, 

м.Київ 

Анотація : 

У тезі будуть розкриті наступні питання: 

1. Сучасна інформаційна технологія - це? 

2. Навчальний комплекс на основі SMART Board 

3. Технологія резистивної матриці й технологія DViT 

(Digital Vision Touch) 

Використання суто комп'ютерних технологій 

дозволяє лише відтворювати тим чи іншим способом 

дані, відомості і не дає можливості ефективно та 

безпосередньо взаємодіяти з інформаційним об'єктом, 

що створюється або демонструється. Це вирішують за 

допомогою сучасних інформаційних технологій. 

Сучасна інформаційна технологія - це 

сукупність засобів, методів і прийомів збирання, 

зберігання, опрацювання, подання та передавання 

повідомлень, що розширює знання людей та розвиває 

їхні можливості щодо управління технічними та 

соціальними процесами [7]. 

Досить поширеним на даний час в освітянському 

середовищі представником таких технологій є 

програмно-технологічний навчальний комплекс на 

основі SMART Board, який відомий під назвою 

"інтерактивна дошка". До складу комплексу входять: 

чутливий до дотику екран SMART Board, власне 

програмне забезпечення, персональний комп'ютер, 

мультимедійний проектор і комунікаційне обладнання. 

Цей комплекс дозволяє створювати інформаційно-

комунікаційне середовище й використовувати як 

традиційні, так й інноваційні педагогічні технології 

навчання. Для роботи з екраном не потрібно спеціальних 

навичок чи знань - достатньо бути звичайним 

користувачем персонального комп'ютера. 
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Екран є специфічною апаратною частиною 

комплексу SMART Board. Він створений за спеціальною 

технологією, яка дає змогу миттєво обчислювати 

координати місця дотику ручкою чи пальцем до його 

поверхні. 

У виробництві екранів SMART Board 

використовуються дві різні технології: технологія 

резистивної матриці й технологія DViT (Digital Vision 

Touch). 

Резистивна матриця - це двошарова сітка з тонких 

провідників, розділена повітряним зазором і вмонтована 

в пластикову поверхню екрану. При дотику до поверхні 

екрану провідники сітки стикаються й замикають 

відповідну частину електричної схеми. Ця технологія - 

сенсорна, вона не вимагає застосування спеціальних 

маркерів, не використовує ніяких випромінювань для 

роботи й не піддається зовнішнім перешкодам. Для 

роботи з екраном можна використати будь-який 

предмет. Чутлива поверхня екрану SMART Board фірми 

SMART Technologies Inc. являє собою резистивну 

матрицю 2000 х 2000 комірок, що перекриває 

можливості сучасних моніторів і проекторів. 

Технологія DViT використовує для зчитування 

координат курсору або дотику маркера чи пальця 

розташовані в кутах дошки мініатюрні цифрові 

відеокамери. При застосуванні цієї технології істотно 

підвищуються швидкодія й точність позиціювання 

курсору або дотику, збільшуються функціональні 

можливості. 

Комплекс SMART Board має ряд власних програм-

додатків та налаштувань, зокрема програму запису, 

відео програвач, програму ведення миттєвих 

конференцій та ін., а також програму-додаток, що 

забезпечує спільну роботу з іншими додатками Microsoft 

Office. Зазвичай користуються такими додатками 

Microsoft Office як MS Word, MS Excel, MS PowerPoint. 

Додаток SMART Notebook є основою програмного 

комплексу SMART Board і призначений для створення 
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користувачем композицій з текстових і графічних 

фрагментів, зберігання створених матеріалів та 

відтворення їх у процесі демонстрації. 

Поєднання в комплексі SMART Board функцій 

чутливого до дотику екрану і сучасного комп'ютера 

дозволяє: 

 - безпосередньо створювати навчальні елементи на 

занятті; 

 - показувати слайди, відео, робити позначки, 

малювати, креслити різні схеми, як на звичайній дошці; 

 - під час демонстрації слайдів чи відео робити 

нотатки, вносити потрібні зміни; 

 - зберігати будь-які зображення як комп'ютерні 

файли для подальшого редагування, друкування на 

принтері, розсилання по факсу або електронній пошті; 

Будь-яка людина, спілкуючись з аудиторією, може 

розповісти про свої ідеї або результати роботи за 

допомогою комплексу SMART Board та його 

програмного додатка SMART Notebook. Вчитель, 

студент, доповідач засобами SMART Board може 

створити і продемонструвати свою презентацію за 

зручним сценарієм, зберегти у вигляді альбому з 

графічними файлами, зафіксувати окремі етапи доповіді 

й при потребі відтворити їх, робити в процесі доповіді 

нотатки на слайдах, записувати процес подання 

інформації і т. ін. Результатами широкого застосування 

програмно-технологічного навчального комплексу 

SMART Board можуть бути: розвиток інформаційної 

культури людини; розвиток змісту, методів і засобів 

навчання до рівня світових стандартів; скорочення 

терміну та підвищення якості навчання і тренування на 

всіх рівнях підготовки кадрів. 

Чутливі до дотику екрани SMART Board можуть з 

успіхом використовуватися як у сфері освіти, в роботі з 

електронними картами, схемами, малюнками, так і для 

проведення презентацій, семінарів, демонстрації 

широкій аудиторії програмного забезпечення або 

інтернет-сайту, навчання роботі на комп'ютері, для 
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використання в соціальних центрах, центрах прийняття 

рішень та ін. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕРЕЖІ ЗА ДОПОМОГОЮ 

ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 

Тимощук Анастасія Олександрівна,  

Солопова Дарія Олександрівна 

Державний університет телекомунікацій  

Навчально-науковий інститут Інформаційних 

технологій  

м.Київ 

 

У статті розглянуто основні питання, пов’язані з 

аспектами побудування інтенційно-орієнтованої 

мережі. Відзначено важливість і гостра потреба у 

якісній та швидкій обробці даних. Визначено основні 

переваги застосування методів штучного інтелекту, 

таких як машинне навчання та машинне 

обґрунтовування. 

Вступна частина 

 В даний час комп'ютерні мережі являють собою 

великі розподілені системи програм і пристроїв, які 

взаємодіють між собою з метою обміну, зберігання та 

обробки інформації. Комп'ютерна мережа - чудова 

можливість для розвитку бізнесу компанії. Штучний 

інтелект змінює те, як ми керуємо мережами, і це 

потрібна нам зміна. Оскільки, ми щодня все більше 

покладаємося на мережі та мережеві програми, щоб 

підтримувати бізнес захищеним, 

конкурентоспроможним та легкопристовуваним, нам 

також потрібні більш вдосконалені інструменти для 

того, щоб підтримувати мережі в належному стані. ШІ 

зробить операції з мережею простішими, розумнішими, 

безпечнішими та швидшими. Вони допомагають нам 

керувати нашими мережами з машинною швидкістю. 

Основна частина 

ШІ - це велика і зростаюча галузь, що має кілька 

гілок.[1] У мережі є три підгалузі ШІ, які є найбільш 

релевантними: 

̶ Натуральна обробка мови (NLP), яка включає 

розпізнавання мовлення та природне розуміння мови. 
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̶ Машинне навчання (ML), в якому ми використовуємо 

дані для вивчення шаблонів, тому ми можемо формувати 

висновки щодо нових даних для таких завдань, як 

класифікація чи прогнозування. 

̶ Машинне міркування (MR), яке включає використання 

конкретних доменних баз знань (факти, стосунки та 

правила) та маніпуляції зі знаннями для відповіді на 

запитання. 

Вивчивши та дослідивши завдання з якими доводиться 

справлятися багатьом менеджерам мереж, з’ясуємо як 

ШІ  в інтенційно-орієнтованих мережах (IBN) може 

покращити досвід роботи - як для кінцевих 

користувачів, так і для ІТ-співробітників. Наступний 

сценарій: ми працюємо в компанії міжнародного рівня, і 

нам потрібно створити загальнонаціональну відео-

зустріч для всіх наших партнерів по всьому світу. 

Важливо, щоб усі могли переглядати цей дзвінок з 

високоякісним відео та низькою затримкою, а також щоб 

вони могли надсилати високоякісне відео у дзвінок, коли 

настає час запитань. 

Потрібно підготувати мережу та сервіси прикладних 

програм, щоб переконатися, що ми виконуємо свою мету 

- забезпечити всім якісний досвід, незалежно від того, де 

вони перебувають і незалежно від того, що відбувається 

з мережами всередині компанії або поза нею. Це, як 

правило, вимагає великої кількості підготовчих робіт, 

керованих людиною. Часто виникають малопомітні 

проблеми, які важко виявити або передбачити до події, 

навіть у сценарії тестування. Під час самої події, якщо 

виникнуть якісь проблеми, виявити та виправити 

проблему, ймовірно, буде неможливо вчасно. Насправді 

під час події взагалі неможливо дізнатися, як 

відбувається подія для всіх користувачів, без того, щоб 

вони подавали зворотній зв'язок у реальному часі. 

Сучасна інтенційно-орієнтована мережа дає нам 

можливість подолати ці виклики. За допомогою IBN ми 

виражаємо мережу як чотири концептуальні функції: 

переклад, активація, достовірність та інфраструктура. Ці 
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функції приймають наш “намір” і перетворюють його в 

реальність. 

На схемі нижче ми бачимо фізичну та віртуальну 

інфраструктуру - точки бездротового доступу, 

комутатори, маршрутизатори, обчислення, сховище - 

внизу. Щоб змусити інфраструктуру робити те, що ми 

хочемо, ми використовуємо функцію перекладу вгорі, 

щоб перетворити наміри (те, що ми намагаємося 

досягти) від людини чи комп’ютера, у правильну 

мережу та політику безпеки. Ці правила повинні бути 

активовані в мережі.  Звичайно, ми не тільки хочемо 

активувати політику, але також хочемо запевнити, що 

мережа надає послугу за призначенням. Достовірність є 

потужною та відносно новою можливістю для мереж. 

 
Рис. 1 – Концептуальне зображення Інтенційно-

орієнтованої мережі, яке відображає 4 ключові 

функціональні блоки  

Аналогічно, процес активації може бути відомий тим, 

хто знайомий з архітектурою програмно-конфігурованої 

мережі (SDN). Але IBN покращує його за допомогою 

функцій перекладу та достовірності, які формують 
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цінний цикл зворотного зв'язку. Крім того, архітектура 

IBN забезпечує можливість збирання телеметрії з усієї 

мережі. Як зазначалося вище, збір даних має вирішальне 

значення для запуску різних механізмів ШІ, тим самим 

покращуючи продуктивність, надійність та безпеку 

мережі.[2] 

Як  штучний інтелект допомагає? Все починається з 

вершини, з кодифікації ядра IBN - наміру мережевого 

оператору. Намір, який висловлює оператор, людською 

мовою або через більш традиційний інтерфейс, повинен 

бути перекладеним в мережеву політику або політику 

безпеки. Цей крок може використовувати  природню 

мову процесу(NLP), машинну мову (ML) і машинне 

міркування (MR). Дуже важливо використовувати 

машинне міркування, щоб скористатись специфічним 

знанням про мережу, щоб визначити як реалізувати 

бажаний намір в заданому мережевому контексті. 

Потім починається процес Активації. Він бере мережеву 

політику та політику безпеки, яка була закодована в 

попередньому кроці, і з’єднує їх з глибоким розумінням 

мережевої інфраструктури , яка включає і реальний час і 

історичні дані про поточну поведінку. Потім активується 

або автоматизується поведінка політики через всі 

елементи інфраструктури мережі, ідеально 

оптимізується для продуктивності, безпеки та 

надійності. 

У нашому прикладі саме крок активації визначає, як 

забезпечити якість обслуговування (QoS)  в кожному 

елементі інфраструктури через глобальну мережу, щоб 

забезпечити бажане відео високої якості забезпечуючи 

також, щоб інші важливі мережеві завдання також 

працювали за призначенням. Активація повинна також 

застосувати ML для прогнозування місця перебування 

співробітників у всьому світі під час відео-дзвінка, тому 

вона може забезпечити нормальну пропускну здатність 

та обробку на основі її місцезнаходження. Точно 

заздалегідь визначивши, які регіони будуть мати 

відвідувачів в офісі і які будуть мати більше 
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співробітників вдома або на мобільних пристроях, модна 

значно покращити досвід користувачів, а також 

економічну ефективність самої мережі. 

У деяких випадках можливо навіть передбачити, що 

користувач може не мати достатньої пропускної 

здатності на його території. Вони повинні бути 

попередженні заздалегідь, якщо вони хочуть 

транслювати відео вони повинні піти до себе в офіс, в 

іншому випадку вони отримають лише аудіо.  Але 

наскільки вдалою буде активація штучного інтелекту 

нашого мережевого обладнання? Як вона адаптується до 

змін мережі в режимі реального часу? Компонент 

Достовірність  перевіряє, чи мережа надає послугу, на 

яку був запит, та реалізує етап активації. 

Перш за все, компонент Достовірність обробляє 

величезну кількість даних у режимі реального часу, 

використовуючи ШI для викриття лише тих факторів, 

які можуть бути застосовані до проблеми. Наприклад, 

компонент Достовірність буде спостерігати за  часом на 

борту (час підключення до точки доступу Wi-Fi) усіх 

пристроїв у мережі.  Компонент Достовірність 

розповість нам, якщо час перебування на борту в 

певному регіоні знаходиться за межами нормальних 

коливань, можливо, наслідком проблеми 

обслуговування, вторгнення в безпеку чи іншого 

фактора. 

Впродовж нашої глобальної відео-зустрічі можливо буде 

масовий сплеск з точки зору людей, що підключаються 

на початку зустрічі. Разом з машинним навчанням в 

системі  компонента Достовірності, ми можемо 

визначити, коли незвичайний час на борту це проблема 

або просто відображення від відео-зустрічі. 

Використовуючи машинне навчання або машинні 

обґрунтовування, компонент Достовірності також може 

просіювати величезну кількість даних, пов’язаних із 

глобальною подією, щоб правильно визначити чи 

виникають якісь проблеми. Тоді ми можемо отримати 

рішення цих питань - і навіть автоматично застосовувати 
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рішення - швидше та надійніше, ніж раніше. Наприклад, 

компонент Достовірності може ідентифікувати , що 

пропускна здатність WAN до певних сайтів 

збільшується зі швидкістю, яка перенапружить мережу і 

може активно перенаправити деякі потоки через 

альтернативні шляхи, щоб запобігти виникненню 

проблеми. У попередніх системах цю проблему, як 

правило, розпізнавали лише після того, як виникало 

місце запину пропускної здатності і користувачі 

відчували погіршення якості викликів або навіть 

втратили зв’язок під час виклику. Ідентифікувати 

проблему в режимі реального часу було б складно або 

неможливо, тим більше виправити її, перш ніж вона 

відволікла під час онлайн-зустрічі. Точна та швидка 

ідентифікація за допомогою машинного навчання та 

машинного обґрунтовування у поєднанні з 

інтелектуальною автоматизацією через цикл зворотного 

зв’язку є основою для успішного результату. 

Ми можемо забезпечити компонентом Достовірності з 

кількох причин. По-перше,  маючи дуже глибокий 

досвід у проектуванні, запуску та налагодженні мереж. 

По-друге, маючи вдалий досвід розробки мережі  

передачі з рівнів ASIC, OS та програмного забезпечення 

для збору ключових даних, завдяки нашій архітектурі 

IBN, яка забезпечує уніфікований збір даних і виконує 

алгоритмічний аналіз по всій мережі (дротовий, 

бездротовий, локальна мережа, WAN, центр обробки 

даних) . По-третє, було вкладено багато років у 

створенні інноваційного аналізу даних мережі, 

машинного навчання, машинного обґрунтовування та 

інших методів ШІ для виявлення та вирішення ключових 

проблем. 

Ця комбінація можливостей дозволяє продуктам таким 

як Cisco швидко визначити, чи існує проблема, 

пов’язану з нею першопричину, та виявити виправлення 

для її вирішення. Оператор мережі може прийняти 

запропоновані виправлення, після чого вони будуть 

застосовані. Цикл зворотного зв'язку продовжується, 
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збирається більше даних, щоб визначити, чи працює 

мережа за призначенням. Якщо ні, визначається, чому і 

мережа вдосконалюється. 

Штучний інтелект розширює потужні можливості мереж 

на основі намірів: він може прискорити шлях від наміру 

до перекладу та активації, а потім вивчити дані про 

мережу та поведінку на кроці Достовірності, щоб 

переконатися, що все працює правильно. Активація 

використовує уявлення для стимулювання більш 

інтелектуальних дій для підвищення продуктивності, 

надійності та безпеки, створюючи дійовий цикл 

оптимізації мережі. Попередні архітектури, такі як SDN, 

мали лише вихідний шлях автоматизації. 

Висновки 

 Дослідивши та проаналізувавши різноманітні 

технології, можна зробити висновок, що розглянуті в 

роботі інтелектуальні методи вирішують покладені на 

них завдання в повній мірі і ефективність їх роботи буде 

залежати від швидкості їх обробки даних. Всі розглянуті 

способи вимагають певного досвіду реальної роботи зі 

системами IBN. Дані отримані від системи IBN та ШІ 

являють собою цінну та корисну оцінку масштабів цих 

даних.  Цикл зворотного зв'язку ілюструє, як IBN і ШI 

посилюють один одного способами, які раніше не були 

можливими. 
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Ринок Форекс та помічники в його аналізуванні  

Системний аналіз фінансово ринку - це сукупність наук, 

які вивчають складну систему взаємовідносин і 

взаємозв'язків, що складаються в реальному грошовому 

обороті. Вони обслуговують різні сфери суспільного 

життя. Висока динамічність процесів, що протікають 

на ринку, обумовлює необхідність комплексного розгляду 

ринку фінансових послуг. Широко використовується 

системний підхід і розробка необхідного понятійного 

апарату, методологічного інструментарію. Дуже 

актуальним і цікавим для торгівлі на фондовому ринку є 

застосування новітніх технологій штучного інтелекту. 

 

Системний аналіз фінансового ринку дуже важкий треба 

вміти апелювати багатьма аналітичними інструментами . 

Не всім людям вистачає терпіння і нервів на таку велику 

роботу . Тому було б дуже добре “перекинути” частину 

роботи на помічників- ботів . 

 

Фундаментальний аналіз валютного ринку Forex 

 

Зміна цін на валюти країн світу, сировину, метали 

пов'язана з цілою низкою подій, які впливають на 

обстановку в окремій країні і в світі. Це можуть бути 

економічні або політичні зміни, природні катастрофи. 

Саме їх і вивчають, коли проводять фундаментальний 

аналіз. По історії можна відстежити взаємозв'язок зміни 

керівництва великих підприємств, глав держав, обсягів 

виробництва з коливанням валютних пар, інших активів. 

 

Основні постулати фундаментального аналізу ринку: 
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• Ціни ніколи не змінюються самі собою – завжди є 

причина. 

• Вплив різноманітних факторів на рух цін можна 

прогнозувати. 

• Правильно складений розрахунок динаміки 

економічних/політичних чинників дозволяє достовірно 

судити про подальшу зміну ціни. 

• Форс-мажорні обставини впливають на коливання 

цін, але слабо прогнозуються. 

 

Економічні фактори 

 

Від економічного стану в країні залежить рівень цінності 

національної валюти відносно інших країн. Під час 

роботи з основними валютними парами порівняння 

здійснюється з доларом США, а в крос-валютних парах 

– з іншими валютами, проте долар США однаково бере 

участь в розрахунках. Такий взаємозв’язок призводить 

до того, що валютна пара реагує, з одного боку, на будь-

які американські новини, а з іншого – на події в державі 

«другої» валютної пари. 

Боти можуть збирати цю інформацію і видавати її по 

запиту трейдера 

 

Ключові показники кожної держави: 

• Відомості про зайнятість населення. Це рівень 

безробіття, розмір допомоги, позитивна/негативна 

динаміка зміни цих показників. Окремо розглядають 

зайнятість у промисловому/сільськогосподарському 

секторі. 

• Торговий баланс, який показує обсяги власного 

виробництва, обсяги імпорту та експорту (валовий 

показник за всіма видами продукції). 

• Валовий внутрішній продукт (ВВП) – загальна 

сума вироблених в країні товарів, наданих послуг. 

• Зміни в політиці центральних банків окремих 

країн, Євросоюзу. 
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Специфіка ринку Форекс полягає в тому, що 

фундаментальний аналіз доводиться проводити 

одночасно в декількох країнах. США часто виступають 

ключовою ланкою в прогнозуванні подальшого руху 

ціни, появи і збереження трендів. Країна, чия валюта 

включена в пару, що торгується, здатна надавати 

додатковий або компенсуючий вплив на коливання ціни. 

 

Вплив на ціни форс-мажорних ситуацій 

 

Всі стихійні лиха (землетруси, урагани, смерчі, посухи, 

повені) впливають на ринок непередбачуваним 

чином.техногенних катастроф, державні перевороти, 

воєнні конфлікти, революції, страйки. Будь-яке 

суспільне хвилювання здатне спровокувати падіння 

вартості національної валюти. Залежно від пари, що 

торгується трейдер може спостерігати зростання або 

зниження ціни. Прогнозувати подібні зміни можна, але 

за умови довгої тривалості форс-мажорної події. 

Ботам можна доручити пошук інформації про форс-

мажорні ситуації .Це з заощадить час і сили 

 

Правила користування економічним календарем 

 

Одним з основних інструментів є економічний календар. 

У ньому відображені провідні світові події, що 

здійснюють навіть несуттєвий вплив на ринок, у розрізі 

окремих країн що здійснюють. В переліку, що 

публікується вказуються історичні та очікувані 

показники. Для трейдера вони мають значення лише у 

разі наявності у нього заздалегідь складених прогнозів: 

чи будуть підтверджені очікування, чи не виявляться 

реальні показники кращими/гіршими. 

Економічний календар вказує, на які події в світі слід 

звернути особливу увагу, які дані проаналізувати в 

першу чергу. 

В економічному календарі відображаються всі події. 

Коли трейдер обирає одну або обмежену кількість 
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валютних пар, рекомендується створити фільтр, який 

дозволяє приховати «непотрібні» країни. Так, під час 

торгівлі на парі USDJPG можна не звертати увагу на 

європейські новини. На коливання цін впливають події в 

США і в Азії. 

Боти можуть допомогти складати такі календарі  

Література: 

1) Суздаль Є. Г. Теорія систем і системний аналіз. СПб .: 

СПб Гуті, 2010. 

2) Алесінская Т. В. Основи логістики: загальні питання 

логістичного управління. Таганрог: ТРТУ, +2004. 

3) Алексєєва М. Б. Системний підхід і системний аналіз 

в економіці. 

 4)https://alpari.com/ 

  

https://alpari.com/
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РОЗРОБКА КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРИ ЖАНРУ 3D-

ПЛАТФОРМЕР-КВЕСТ, ВИКОРИСТОВУЮЧИ 

ПЛАТФОРМУ UNREAL ENGINE 4 НА БАЗІ МОВИ 

С++ 

Ільєнкова Марія Андріївна 

Студентка групи ППЗ-51  

Навчально-науковий інститут заочного та 

дистанційного навчання  

Державний університет телекомунікацій 

м.Київ 

Давно вже ні для кого не є таємницею, що відеоігри з 

звичайної монотонної розваги перетворилися на новий 

вид мистецтва, який може створюватись як одним-

кількома митцями у випадку інді-ігор, так і сотнями 

людей при розробці проектів найвищого рейтингу. 

Багато відкриттів у ігровій індустрії було зроблено саме 

інді-розробниками – навіть якщо «материнські» проекти 

не окупалися так, як наступники, виграшні прийоми в 

них знаходили нове життя у іграх ААА-классу. 

Серед інді-ігор великий пласт займають різноманітні 

платформери, як класичний, добре вивчений тип 

програми з впізнаваною для користувача механікою гри. 

Варто відмітити такі проекти як Ori And The Blind 

Forest, Mushroom11 у якості 2D-платформерів, Fur Fun, 

Brothers: A Tale of Two Sons – серед 3D-платформерів. 

Для проектів давно відомих жанрів можна 

використовувати існуючі ігрові рушії, оскільки розробка 

окремого рушія для кожної такої гри абсолютно 

підпадає під антипаттерн «Винаходження велосипеду». 

Обравши рушій як базу для програмної архітектури, 

можна сконцентруватися на візуальній складовій, 

сюжеті, взаємодії елементів. 

Десктопна гра Stairway є прикладом класичного 

платформеру із доданням елементів квесту для 

розкриття сюжетного наповнення. Ігровий процес 

відбувається від першого обличчя. У процесі 

проходження гри універсальний персонаж підіймається 
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драбиною у небо, долаючи різні типи перешкод та 

знаходячи сюжетні елементи, засновані на тексті пісні 

гурту Led Zeppelin «Stairway to heaven» та окремих 

фактах з історії музики та біографій людей, що зробили 

значний внесок у світовий музикальний добуток. Дану 

ігрову програму може використовувати будь-яка 

категорія користувачів, особливо цікавим проект буде 

для людей, пов’язаних із музикою. У жанрі 3D-

платформеру гра буде першою на свою тематику, 

оскільки представлені на ринку платформери 

стосуються музикальних тем, не пов'язаних із історією 

музики й являють собою скоріше казуальні симулятори 

гри на музичному інструменті. 

Програма надає можливість зміни рівнів під час 

досягнення контрольних точок, збереження та 

завантаження ігрового прогресу, а також типову для 

платформеру фізику: біг, стрибки, втрату здоров’я від 

падіння з висоти. Для сюжетних деталей 

використовуються діалоги у вигляді спливаючих 

повідомлень. Усі дані користувача зберігаються 

програмою в файлах налаштувань, файлах логу та 

збережень. Як модель життєвого циклу, враховуючи 

розробку гри з «закритим» сюжетом та команду 

невеликого масштабу, було вирішено обрати каскадну 

модель. 

Для представленого мною проекту як рушій обрано 

середовище Unreal Engine 4.24.3 [1], що використовує 

мову програмування C++. При виборі рушія головною 

перевагою Unreal Engine перед іншими рушіями свого 

рівня (передусім Unity3D) були набагато кращі графічні 

можливості та зосередженість на розробці десктопних 

3D ігор з можливістю розширення до використання у 

VR. Мова С++, що використовується у даному рушії, дає 

змогу обробляти масиви багатополігональних моделей 

швидше, аніж С#, що є основою продуктів Unity, 

сконцентрованого на 2D. 

Список використаних джерел:  
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1. Офіційна документація Unreal Engine: 

https://docs.unrealengine.com/latest/INT/ 

  

https://docs.unrealengine.com/latest/INT/
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ОСНОВНІ МЕТОДИ І ЗАСОБИ ЗАХИСТУ 

КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ. 

Школьник Сергій Олександрович  

Державний Університет Телекомунікацій 

(факультет ИТ, група КСДМ-51) 

м.Київ 

Забезпечення безпеки в комп'ютерних мережах - 

це основна умова захисту конфіденційних даних від 

різного роду погроз, таких як шпигунство, знищення 

файлів та інші несанкціоновані дії. Кожен з 

перерахованих факторів може негативно вплинути на 

коректне функціонування локальної та глобальної 

мережі, що, у свою чергу, нерідко призводить до 

розголошення або втрати конфіденційної інформації. 

Прогресивні методи захисту інформації при 

використанні комп'ютерних мереж в більшості своїй 

спрямовані на запобігання факторів, які неминуче ведуть 

до втрати або крадіжки конфіденційної інформації. 

Сучасні фахівці в сфері комп'ютерних технологій 

виділяють три основні категорії такого захисту: 

1) установка спеціального ПЗ; 

2) матеріальні ресурси; 

3) адміністративні заходи. 

До ефективних засобів захисту можна віднести 

адміністрування, застосування антивірусних програм, 

систем контролю і управління доступом, джерел 

безперебійного живлення, а також грамотний розподіл 

повноважень між співробітниками. З метою запобігання 

несанкціонованому доступу до секретних файлів 

застосовують криптографічні методи захисту, які 

передбачають шифрування вмісту файлів за допомогою 

електронних ключів. 

Згідно багаторічних досліджень, більше половини 

порушень в роботі мереж пов'язане з несправностями 

мережевого кабелю та сполучних елементів, причиною 

яких може бути обрив проводів, їх механічне 

пошкодження або замикання. Такі проблеми 

вирішуються за допомогою сучасних систем сканування 
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які дозволяють задавати номінальні параметри 

розповсюдження сигналу і виводять результати 

діагностики на периферійні пристрої. 

Наступним надійним заходом, що перешкоджає 

втраті важливої інформації через перебої в подачі 

електроенергії, є установка ДБЖ, яке підбирається з 

урахуванням технічних вимог і стандартів. Грамотно 

підібраний пристрій здатний забезпечити на певний час 

живлення локальної мережі або окремого устаткування. 

До засобів фізичного захисту відносять систему 

архівування та розмноження інформації. Для великих 

корпоративних мереж рекомендовано організовувати 

окремий архівний сервер. 

Найбільш надійними вважаються комплексні 

способи захисту комп'ютерних мереж, що поєднують в 

собі набір заходів безпеки, і чим їх більше, тим краще. В 

даному випадку фахівці поряд із забезпеченням 

стандартних рішень розробляють спеціальні плани дій 

на випадок виникнення позаштатних ситуацій. 

Крім іншого, керівникам підприємств 

рекомендовано чітко розділяти повноваження 

співробітників з обов'язковим контролем доступу 

підлеглих до технічних засобів. Потрібно пам'ятати про 

те, що в сучасному світі кібер-атаки приймають 

загрозливі масштаби, і тільки серйозний підхід до 

організації належних заходів безпеки дозволить 

захистити конфіденційну інформацію від злочинного 

посягання, що тягне за собою іміджеві та фінансові 

втрати підприємства. 
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ТЕХНОЛОГІЇ РОЗПІЗНАВАННЯ МОВИ 

Костроміна Марія Олександрівна  

                                              Державний Університет 

Телекомунікацій 

                              Навчально-науковий інститут захисту 

інформації                                                                                         

м.Київ 

Системи розпізнавання голосу - це обчислювальні 

системи, які можуть визначати мова говорить із 

загального потоку. Ця технологія пов'язана з 

технологією розпізнавання мови, яка перетворює 

вимовлені слова в цифрового тексту сигнали, шляхом 

проведення процесу розпізнавання мови 

машинами. Обидві ці технології використовуються 

паралельно: з одного боку для ідентифікації голосу 

конкретного користувача з іншого боку для 

ідентифікація голосових команд за допомогою 

розпізнавання мови. Розпізнавання голосу 

використовується в біометричних цілях безпеки, щоб 

визначити голос конкретної людини. Ця технологія 

стала дуже популярною в мобільний банкінг, який 

вимагає ідентифікації автентичності користувачів, а 

також для інших голосових команд, щоб допомогти їм 

здійснювати операції. 

Драйвери зростання ринку 

Зростання світового ринку розпізнавання голосу 

залежить від безлічі факторів. Одним з основних 

факторів є збільшення попиту на послуги голосової 

біометрії. Зі збільшенням складності і частоти порушень 

безпеки, безпека продовжує залишатися одним з 

основних вимог для підприємств, а також державних 

організацій. Високий попит голосової біометрії, яка є 

унікальною для будь-якої особи, має вирішальне 

значення у визначенні особистості людини. Іншим 

ключовим фактором для ринку є більш широке 

використання ідентифікації диктора для судово-

медичних цілей.  

   Деякі з основних чинників світового ринку 
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розпізнавання мови: 

• Збільшення попиту на послуги голосової біометрії:  

Спочатку, слово «біометрія» зустрічалося тільки в 

медичній теорії. Проте, стали зростати потреби в безпеці 

з використанням біометричних технологій серед 

підприємств і державних установ. Один з ключових 

чинників на світовому ринку розпізнавання мови – 

використання біометричних технологій. Розпізнавання 

голосу використовується для перевірки автентичності 

людини, так як голос у кожного 

індивідуальний. Розпізнавання голосу має велике 

значення в фінансових інститутах, таких як банк, а так 

само на підприємствах в сфері охорони здоров'я. В 

даний час сегмент розпізнавання мови становить 3,5% 

від частки технологій біометрії на світовому ринку, але 

це частка постійно зростає. Також низька вартість 

біометричних пристроїв збільшує попит з боку малого і 

середнього бізнесу.  

• Більш широке використання ідентифікації диктора для 

судово-медичних цілей: 

Використання технології ідентифікації диктора 

для судово-медичних цілей є однією з головних 

рушійних сил на світовому ринку розпізнавання голосу. 

Відбувається складний процес визначення, чи відповідає 

голос особи, підозрюваної у вчиненні злочину, голосу з 

судово-медичних зразків. Дана технологія дозволяє 

правоохоронним органам виявляти злочинців по одній з 

найбільш унікальних характеристик людини, її голосу, 

тим самим пропонуючи відносно високий рівень 

точності. Судово-медичні експерти проводять аналіз 

відповідності голосу підозрюваного зразкам до тих пір, 

поки не буде знайдений злочинець. Останнім часом ця 

технологія використовується, щоб допомогти 

вирішувати деякі кримінальні справи.  

• Попит на розпізнавання мови у військових цілях:  

Військові відомства в більшості країн 

використовують вкрай обмежені зони для того, щоб 

запобігти проникненню зловмисників. Для забезпечення 
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секретності і безпеки в цій зоні, військові 

використовують системи розпізнавання голосу. Ці 

системи допомагають військовим установам виявляти 

наявність несанкціонованих проникнень в захищену 

зону. Система містить базу даних голосів 

військовослужбовців і державних чиновників, які мають 

допуск до захищеної території. Ці люди 

ідентифікуються системою розпізнавання голосу, тим 

самим запобігається допуск людей, чиїх голосів немає в 

базі даних системи. На додаток можна сказати, що ВПС 

США використовують голосові команди для керування 

літаком. Крім того, військові відомства використовують 

розпізнавання мови і систему Voice-to-text для 

комунікації з громадянами в інших країнах. Наприклад, 

американські військові активно використовують системи 

розпізнавання мови в їх операціях в Іраку і 

Афганістані. Таким чином, існує високий попит на 

розпізнавання мови і голосу для військових цілей.  

• Високий попит для розпізнавання голосу в сфері 

охорони здоров'я: 

Біометричні технології, такі як судинне 

розпізнавання, розпізнавання голосу і сканування 

сітківки ока широко впроваджуються в сферу охорони 

здоров'я. Розпізнавання голосу, як очікується, стане 

одним з основних режимів ідентифікації в медичних 

установах. Багато компаній охорони здоров'я в США, 

звертаючись до стандартів Health Insurance Portability 

and Accountability Act (HIPAA), також застосовують 

біометричні технології, такі як розпізнавання голосу, 

розпізнавання відбитків пальців для більш безпечної та 

ефективної реєстрації пацієнта, накопичення інформації 

про нього та захисту його медичних записів. Також 

установи клінічних випробувань впроваджують 

розпізнавання голосу для виявлення осіб, набраних для 

клінічних випробувань. Таким чином, голосова 

біометрія є одним з основних режимів для ідентифікації 

клієнта в сфері охорони здоров'я в Азіатсько-

Тихоокеанському регіоні. 
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Незважаючи на зростання трендів світовий ринок 

розпізнавання голосу продовжує стикатися з деякими 

серйозними гальмами зростання. Одна з важливих 

проблем - труднощі придушення навколишнього 

шуму. Хоча ринок розпізнавання мови став свідком 

кількох технологічних досягнень, нездатність 

придушувати навколишній шум все ще залишається 

перешкодою на шляху до визнання додатків 

розпізнавання голосу. Ще однією проблемою для цього 

ринку є висока вартість додатків розпізнавання голосу. 

Деякі з основних завдань, що стоять перед 

світовим ринком розпізнавання голосу: 

• Неможливість придушення зовнішніх шумів 

• Висока вартість додатки розпізнавання голосу 

• Проблеми з точністю розпізнавання 

• Низький рівень безпеки в верифікації диктора 

Неможливість придушення зовнішніх шумів 

Незважаючи на технічний прогрес в цій сфері, 

шуми продовжують залишатися однією з основних 

проблем на світовому ринку розпізнавання голосу. Крім 

того, голосова біометрія відрізняється особливою 

чутливістю в порівнянні з іншими видами 

біометрії. Додатки розпізнавання голосу і мови 

виявляються дуже чутливими до шуму навколишнього 

середовища. В результаті будь-яке шумове порушення 

перешкоджає точності розпізнавання. Також 

порушується автоматизована відповідь на голосову 

команду. Нездатність придушити навколишній шум є 

єдиним фактором, який не дає системам розпізнавання 

голосу досягти високих результатів і зайняти високий 

відсоток частки на світовому ринку біометричних 

технологій. 

Висока вартість додатків розпізнавання голосу 

Однією з основних проблем, що перешкоджають 

розвитку технологій розпізнавання мовлення, є потреба 

у великих інвестиційних вкладень, необхідних для 

розробки і реалізації. Великомасштабне розгортання 

технології розпізнавання голосу на підприємстві є 
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трудомістким процесом і вимагає величезних 

інвестицій. Економія на бюджеті призводить до 

обмеження тестування технології, отже, будь-який збій 

може призвести до великих втрат на підприємстві. Тому 

альтернативні варіанти, такі як swipe card і keypad як і 

раніше активно використовуються в багатьох компаніях, 

особливо серед малого та середнього бізнесу, в силу їх 

економічної ефективності. Таким чином, додатки 

розпізнавання голосу вимагають великих матеріальних 

вкладень, включаючи вартість інтеграційної системи, 

додаткового обладнання та інші витрати. 

Проблеми з точністю розпізнавання 

На світовому ринку в данній сфері єдиної 

проблемою є невисокі показники точності 

розпізнавання, не дивлячись на те, що в даний час 

системи здатні розпізнавати різні мови і визначати 

справжність голосу, так як вони включають в себе 

складний процес узгодження баз даних з усними 

командами і інтегрованою технологією розпізнавання 

мови і голосової верифікації, навіть незначна помилка в 

будь-якій частині процесу може привести до невірного 

результату. Похибка в розпізнаванні мови є одним з 

основних обмежень в додатках розпізнавання 

голосу. Однак деякі виробники почали розробку систем 

з дуже низьким рівнем похибки в розпізнаванні 

голосу. Вони розробили системи з менш ніж 4% 

неточних результатів (наприклад, вимірювання 

голосової біометрії невірно ідентифікують і відкидають 

голос людини, у якого є доступ). 

Низький рівень безпеки в верифікації диктора 

Високий рівень неточності в верифікації диктора 

призводить до низького рівня безпеки. В даний час 

системи розпізнавання голосу мають високий відсоток 

неточного результату. Чим вище швидкість прийняття 

неправильних рішень, тим вище ймовірність того, що, 

наприклад, дозвіл на в'їзд отримає стороння 

людина. Оскільки системи розпізнавання голосу дуже 

чутливі, вони вловлюють все, включаючи проблеми з 
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горлом, кашель, застуду, зміна голосу в зв'язку з 

хворобою, то існує висока ймовірність того, що 

стороння людина зможе отримати доступ до закритої 

території, причиною цього є низький рівень безпеки в 

розпізнаванні людини на основі голосу.  

 

Тенденції ринку 

Ефект від проблем, що стоять перед ринком, як 

очікується, повинен звести нанівець наявність різних 

тенденцій, які з'являються на ринку. Однією з таких є 

тенденція збільшення попиту на розпізнавання мови на 

мобільних пристроях. Усвідомлюючи величезний 

потенціал мобільних пристроїв, виробники на світовому 

ринку розпізнавання голосу розвивають інноваційні 

додатки, специфічні для роботи на мобільних 

пристроях. Це є одиним з майбутніх рушійних 

чинників. Зростаючий попит на голосову 

аутентифікацію мобільного банкінгу є ще однією 

позитивною тенденцією на ринку розпізнавання голосу.

  

Деякі з основних тенденцій на світовому ринку 

розпізнавання голосу: 

• Збільшення попиту на розпізнавання мови на 

мобільних пристроях;  

• Зростання попиту на послуги голосової 

аутентифікації для мобільного банкінгу;  

• Інтеграція голосової верифікації і розпізнавання 

мови;  

• Збільшення злиттів і поглинань.  

Збільшення попиту на розпізнавання мови на 

мобільних пристроях 

Зростаюче число правил дорожнього руху, що 

забороняють використання мобільних пристроїв під час 

водіння автомобіля, збільшило попит на додатки 

розпізнавання мови. Країни, в яких були накладені 

суворі обмеження: Австралія, Філіппіни, США, 

Великобританія, Індія і Чилі. У США більш ніж в 13 

штатах, не дивлячись на введення положення про 
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використання мобільних пристроїв, дозволено 

використовувати гучний зв'язок під час водіння. Отже, 

покупці все частіше вибирають мобільні пристрої, 

оснащені додатками розпізнавання мови, які зможуть 

допомогти їм отримати доступ до пристрою без 

необхідності відволікатися на сам пристрій. З метою 

задоволення зростаючого попиту на додатки 

розпізнавання мови в мобільних пристроях, виробники 

збільшили кількість науково-дослідних і дослідно-

конструкторських робіт для того, щоб розвинути мовні 

команди для мобільних пристроїв. В результаті, велика 

кількість додатків розпізнавання мови були включені в 

мобільні пристрої, наприклад, управління музичним 

плей листом, зчитування адреси, зчитування імені 

абонента, голосові СМС повідомлення і т.д.  

Зростання попиту на послуги голосової 

аутентифікації для мобільного банкінгу 

Необхідність в посиленні перевірки призводить до 

загальної інтеграції голосової аутентифікації в 

мобільному банкінгу. У таких регіонах, як Північна 

Америка і Західна Європа, велика кількість банківських 

клієнтів використовують засоби банківського 

обслуговування по телефону. Велика кількість 

фінансових інститутів приймають голосові рішення від 

користувача про прийняття або відхилення мобільних 

транзакцій. Крім того, включення голосової 

аутентифікації в мобільних пристроях є економічно 

ефективним і в той же час забезпечує більш високий 

рівень безпеки. Таким чином, тенденція до інтеграції 

голосової аутентифікації для мобільного банкінгу буде 

рости далі протягом багатьох років. Дійсно, банківські 

установи використовуючи телефони співпрацюють з 

постачальниками рішень голосовій аутентифікації і 

інкорпорації голосової біометрії, що є ключовою 

конкурентною перевагою.  

Інтеграція голосової верифікації і 

розпізнавання мови 
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Деякі виробники працюють в напрямку інтеграції 

голосової верифікації і технології розпізнавання 

мови. Замість того, щоб пропонувати голосову 

верифікацію у вигляді окремого продукту, виробники 

пропонують інтегрувати функціонал верифікації голосу і 

розпізнавання мови. Голосова верифікація допомагає 

визначити яка людина говорить. Більшість виробників 

почали запускати додатки розпізнавання мови, які 

пов'язані з інтеграцією описаних вище двох технологій. 

Висновок 

Є дві гілки розвитку систем розпізнавання мови:

 перетворення мови в текст  та верифікація і 

ідентифікація голосу людини. У конкурентній боротьбі 

будуть більш активно розвиватися компанії, які існують 

на межі цих двох напрямків - з одного боку покращуючи 

точність програм розпізнавання мови і перекладу його в 

текст, з іншого боку вирішуючи цю задачу шляхом 

ідентифікації диктора і верифікації його мови, 

використовуючи додатковий канал (наприклад відео) в 

якості джерела інформації.  

- Згідно з дослідженням Technavio – основна проблема 

існуючих програм розпізнавання мови – неможливість 

придушення зовнішніх шумів;  

- Основна тенденція – поширення мовних технологій за 

рахунок збільшення кількості і якості мобільних 

пристроїв і розвитку рішень мобільного банкінгу;  

- Важливу роль в розвитку технологій розпізнавання 

мовлення відіграють державні організації, військова 

сфера, медицина і фінансовий сектор. Однак з’явився 

великий попит на такого роду технології у вигляді 

мобільних додатків і завдань голосової навігації, а також 

біометрії;  

- Основний ринок систем розпізнавання мови 

знаходиться в США, однак найшвидша і 

платоспроможна аудиторія проживає в країнах південно-

східної Азії, особливо в Японії (за рахунок повної 

голосової автоматизації роботи call-центрів); 

- Найбільш поширена політика на ринку систем 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=uk&u=http://www.technavio.com/&xid=17259,15700002,15700021,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhiNgDo7fNzKJO3ziC54FxiprBazAg
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розпізнавання мови - це злиття і поглинання (M & A) – 

компанії-лідери ринку часто скуповують невеликі 

технологічні лабораторії або фірми по всьому світу, щоб 

зберегти гегемонію.  

- Вартість додатків стрімко падає, точність зростає, 

фільтрація сторонніх шумів поліпшується, безпека 

зростає.  

 

Список літератури: 

1. https://www.cybermova.com/products/stt-demo.htm 

2. https://habr.com/ru/post/232613/ 

  

https://www.cybermova.com/products/stt-demo.htm
https://habr.com/ru/post/232613/
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Телекомунікацій 

                              Навчально-науковий інститут захисту 
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м.Київ 

Хмарний геймінг, або «gaming on demand» (геймінг на 

вимогу) - це новий спосіб гри в комп'ютерні ігри, в якому 

останні запускаються не на пристрої користувача, а на 

віддаленому сервері (в хмарі) компанії, що надає послугу. 

Гравці управляють персонажами з власного пристрою, 

посилаючи команди на сервер, який безпосередньо 

виконує ці команди і стрім відео гри користувачеві. 

Історія хмарного геймінгу 

Спочатку розберемося, що ж таке хмарний 

стрімінг, хмарний стрімінг – це метод запуску ігор, що 

дозволяє вам зі слабким апаратним забезпеченням, але з 

досить якісним інтернет-з'єднанням, запускати будь-які 

ігри, не думаючи про їх системні вимоги. На свій 

пристрій користувач передає лише команди управління, 

які інтернет-з'єднанням відправляються прямо на 

віддалений сервер, де вже запущена гра, а потім після 

внесення відповідних змін, сигнал у якості відео потоку 

повертається назад до користувача. 

Крім очевидних плюсів, що не потрібно більше 

думати про оновлення заліза або ПЗ, такий тип сервісів 

гарний ще й тим, що виведення зображення можливе 

практично на будь-який пристрій, фактично 

перетворюючи навіть телефон або планшет в портативну 

консоль, яка не страждатиме від нестачі продуктивності. 

Хмарні технології вже давно ввійшли в ігрову 

індустрію, наприклад ви завантажуєте який-небудь 

відсоток гри і вже можете починати грати, поки 

паралельно гра буде докачувати з хмари. Але коли ми 

говоримо про хмарний геймінг, ми маємо на увазі дещо 

інше, а саме повний запуск і обробка гри в хмарі при її 

подальшому стрімінгу на пристрій користувача. 



541 
 

З цього моменту починаються складнощі, 

наприклад візьмемо будь-який онлайн-кінотеатр, ви 

натискаєте кнопку відтворення і десь в іншому місті або 

навіть країні прокидається хмарний жорсткий диск і 

купа мікро сервісів і вони починають активно шукати 

відео, яке ви хочете подивитися, обробляють його і 

якомога швидше доставляють на ваш пристрій і все це 

вони роблять за дві секунди буферизації, які потрібно 

почекати перед переглядом. 

З іграми все складніше, хмарам доводитися не 

тільки виводити саму гру на ваш екран, але ще 

обробляти цілу купу інформації (пересування гравця, 

його дії, раптові динамічні сцени з безліччю елементів, 

збереження даних про прогрес і т.д.). Все це веде до 

колосального навантаження на сервери і вимагає великої 

і постійної швидкості інтернет-з'єднання. 

Перші хмарні сервіси 

Коли в 2009 році прогримів анонс сервісу Onlive, 

який дозволяє стрім гри на слабкі комп'ютери з високою 

графікою, всі були в шоці. Індустрія до цього явно була 

не готова, але технологія, яка дозволить відмовитися від 

покупки дорогих пристроїв, викликала величезний 

інтерес. Так само інтерес підігрівали конкуренти в особі 

Gaikai, які раптово з'явилися. Можливість війни між 

цими компаніями приковувала погляди мільйонів, але 

шоу так і не сталося. 

З кожним роком обидва сервіси зустрічалися зі 

зростаючою кількістю проблем, найбільше дісталося 

амбітній Onlive, гучно крикнувши про революцію і 

показавши підтримку багатьох великих видавців, сервіс 

пішов у темряву і відмовчувався, іноді висловлюючись 

про те, що все добре і підкріплюючи свої слова 

величезними цифрами, але в дійсності сервісом 

користувалися не більше 20 тисяч осіб, коли мова йшла 

про мільйони користувачів. 

В результаті Onlive тихо померла і відправилася в 

якості технології під крило Sony. Ігри в сервісі йшли не 

ідеально з обривами і зависаннями, що стало причиною 
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відтоку користувачів. Через те, що Onlive прагнула 

підкорити ПК сектор бібліотека сервісу була не великою 

все через те, що кожну гру потрібно було адаптувати під 

геймпад і приставку ресивер, тому нові ігри з'являлися 

дуже повільно. 

Gaikai пощастило трохи більше, для показу 

журналістам були використані не вибагливі ігри на 

кшталт Spore і LEGO Star Wars і не поспішав повноцінно 

виходити на ринок, обумовлюючи це нескінченними 

доробками, але швидше за все в Gaikai розуміли, що 

вимоги у відео ігор ростуть, значить це вимагає постійно 

збільшення потужностей, що було не рентабельно, тому 

коли Sony запропонували викупити Gaikai, вони з 

радістю погодилися. Таким чином маючи два хмарних 

сервіса Sony зробила PlayStation Now. 

Що ми маємо зараз? 

Деякі проблеми хмарного гейминга вирішились 

згодом, поняття стрімінг і хмарні технології щільно 

ввійшли в наше життя. Програми для стрімінга стають 

все легше, доступніше і функціональніше. До сих пір 

стоїть важливе питання чи потрібен хмарний геймінг 

насправді і чи готова індустрія до цього? 

На жаль, відповідь на обидва питання один – поки 

немає. Існують безліч сервісів, які транслюють ігри на 

екран, і вони цілком собі добре працюють. На жаль, 

який би сервіс хмарного геймингу ви не взяли він або 

працює з поправками, або в тестовому режими для пари 

сотень людей, або доступний для кількох регіонів і 

нескінченно допрацьовується. Наприклад, PS Now все 

ще має безліч недоробок і запущений тільки в Америці і 

Японії. 

Все такою ж головною проблемою хмарних 

сервісів є швидкість інтернету. Середня швидкість для 

більш-менш комфортної гри через хмару потрібна як 

мінімум 50 Мбіт / c. 

На своєму ноутбуці я спробувала запустити усім 

відому гру Відьмак 3 і була здивована тому факту, що 

так доступно можна грати в таку вимогливу гру, але я 
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зіткнулась з тим, що високих налаштувань без лагів не 

поставиш і картинка виглядає мильно і іноді сиплеться. 

У результаті замінити ігровий ПК або консоль 

хмари поки що не в силах. Погана графіка не єдина 

проблема, щоб комфортно грати. Для того, щоб 

натискання кнопок нормально синхронізувалось з 

виведеною картинкою, потрібен вкрай низький Input Lag 

і TickRate, навіть з прекрасним інтернетом вище, ніж на 

консолях або ПК. Наявність таких недоліків не скасовує 

того факту, що за хмарними технологіями майбутнє. 

Список використаної літератури: 

1. https://rb.ru/longread/netflix-for-games/ 

2. https://nv.ua/techno/games/oblachnyj-gejming-2487139.html 

  

https://rb.ru/longread/netflix-for-games/
https://nv.ua/techno/games/oblachnyj-gejming-2487139.html
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Розглядається важливість розвитку сучасного 

мобільного зв'язку. Дана оцінка можливостей існуючих 

мереж передачі даних та їх переваги, а також мереж 

стільникового зв'язку 5G. Наведено основні 

перспективні напрями використання мереж передачі 

даних 5G. Описана перспективність розвитку мереж 

передачі даних 5G і розглянуті основні економічні 

бар'єри, які гальмують впровадження стільникового 

зв'язку п'ятого покоління.  

Які переваги дадуть людям мережі 5G? 

Основні послуги, для яких потрібне створення 

мереж нового покоління мобільного зв'язку, такі: 

 надширокосмугові мобільний зв'язок (enhanced 

Mobile Broadband, eMBB), 

 наднадійних межмашинного зв'язок з низькими 

затримками (Ultra-Reliable Low Latency Communication, 

URLLC), 

 масова межмашинного зв'язок (Massive Machine-

Type Communications). 

 Якщо оперувати конкретними числами, то вони 

наступні: 

- низька затримка для забезпечення передачі 

критично важливої інформації від датчиків класу critical 

IoT :  до 0,5 мс (для сервісів сверхнадежной міжмашинна 

зв'язку - URLLC) і до 4 мс (для сервісів 

надширокосмугових мобільного зв'язку - eMBB) ; 

- massive IoT (масове підключення пристроїв 

Інтернету речей). Загальна кількість підключених або 

доступних абонентських терміналів на одиницю площі 

(≥1 млн. / Км 2 ); 
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- високі швидкості: до 20 Гбіт / с по лінії «вниз» 

(тобто до абонента) і до 10 Гбіт / с по лінії «вгору» (в 

зворотному напрямку); 

- підтримка мобільності абонента, який 

пересувається зі швидкістю до 500 км/год. 

Чи є потреба вже зараз в таких швидкостях? 

 Давайте подивимося на сервіси, які входять в 

наше життя і стають все більш затребуваними: 

 відео 360 градусів; 

 віртуальна і доповнена реальність; 

 відео з роздільною здатністю 4К і 8К; 

 тактильний інтернет; 

 розумні і безпечні міста і підприємства; 

 5G буде затребуваний на транспорті, який все 

більше оснащується телеметричним системами, а в 

майбутньому повинен ставати безпілотним; 

 також 5G буде сприяти появі нових сервісів, 

наприклад голографічних дзвінків. 

Крім цього, драйверами зростання споживання 

мобільного трафіку є: 

 популяризація хмарних технологій - моделі 

online сховищ даних абонента на численних 

розподілених в мережі Інтернет серверах; 

 online гри і їх оновлення; 

 збільшення кількості пристроїв; 

 зростання обсягу споживання відеопослуг і 

збільшення дозволу відеозображення, про які було 

сказано раніше. 

Головне – абоненту надати канал. Як показує 

практика, яка б ширина каналу не була, він його 

займе. Але в першу чергу 5G буде затребуваний для B2B 

сегменту. 

За рахунок чого будуть досягнуті такі пікові 

швидкості в 5G? 

  1. Massive MIMO, а також адаптивні методи 

формування та відстеження променя (beamforming). 

Дані рішення необхідні для забезпечення надійної 

і стійкої мобільного широкосмугового зв'язку в більш 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=uk&u=http://1234g.ru/5g&usg=ALkJrhi9aQDs28_057ZuLx18RPDgwrlZEQ
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високочастотних діапазонах. До класу Massive 

MIMO відноситься система з числом керованих антен > 

8. При цьому кожна «керована антена» може являти 

собою групу випромінюючих елементів. 

2. New Radio (NR). 

На відміну від радіоінтерфейсу LTE, де 

поднесущие LTE практично завжди розділені інтервалом 

15 кГц, в 5G NR відстань між поднесущими частотами 

може змінюватися. Так 5G NR поднесущие можуть бути 

розташовані з інтервалом 15 кГц x 2n. Максимальна 

відстань між поднесущими в 5G NR одно 240 кГц. Це 

дозволить г ібко налаштовувати поведінку мережі при 

наданні різних типів послуг, які мають різні вимоги до 

затримок. Крім цього, в Release 16 планується 

розглянути альтернативні варіанти радіоінтерфейсу для 

мереж 5G, що дозволить підвищити ефективність 

використання дорогоцінного частотного спектра. 

3. Більш широкий частотний спектр, який буде 

виділений в високочастотних діапазонах. 

Ви правильно помітили, що це максимальні 

значення швидкості, які є цільовими для стандарту 

5G. На підсумкову призначену для користувача 

швидкість, яку буде отримувати абонент, впливає безліч 

факторів: 

 кількість абонентів в секторі базової станції; 

 категорія використовуваного абонентом 

обладнання; 

 віддаленість від обслуговуючої базової станції; 

 рельєф місцевості і / або стіни і навіть вікна 

будівель; 

 та інше. 

Які інноваційні технології, крім описаних вище, 

з'являться в 5G? 

 1. Network slicing ( «мережева нарізка») 

 Це означає, що інфраструктура мережі 5G може 

бути логічно нарізана на «мережеві шари» – «слайси» 

для різних бізнес-додатків і для різних технологій 

радіодоступу.  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=uk&u=http://1234g.ru/%25D0%259A%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B8%2520%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D1%2583%25D1%2582%2520%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B8%2520%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9%2520%25D1%2581%25D0%25B2%25D1%258F%25D0%25B7%25D0%25B8%25205G%3F%2520%25D0%25A2%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B5%2520%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B8:%2520%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2580%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F,%2520%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2584%25D0%25B5%25D0%25B9%25D1%2581,%2520Massive%2520MIMO,%2520Spectrum%2520sharing,%2520New%2520Full%2520Duplex%2520%25D0%25B8%2520%25D0%25B4%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25B5&usg=ALkJrhgsLFl5dgK9n5KQ7sk_ldyi3TDJBg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=uk&u=http://1234g.ru/%25D0%259A%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B8%2520%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D1%2583%25D1%2582%2520%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B8%2520%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9%2520%25D1%2581%25D0%25B2%25D1%258F%25D0%25B7%25D0%25B8%25205G%3F%2520%25D0%25A2%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B5%2520%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B8:%2520%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2580%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F,%2520%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2584%25D0%25B5%25D0%25B9%25D1%2581,%2520Massive%2520MIMO,%2520Spectrum%2520sharing,%2520New%2520Full%2520Duplex%2520%25D0%25B8%2520%25D0%25B4%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25B5&usg=ALkJrhgsLFl5dgK9n5KQ7sk_ldyi3TDJBg
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Ці мережі можуть бути окремо оптимізовані під 

різні вимоги швидкостей передачі даних. Так для 

перегляду відео 4K буде важлива швидкість, але 

затримки через інерційність сприйняття зорового 

апарата не будуть критичними. Для передачі даних, 

критичних до затримок, буде використаний спеціальний 

слайс, який називається ultra-reliable low latency 

communication. До таких типів даних слід віднести: 

тактильний інтернет, онлайн-ігри та ін. 

2. D2D (Device-to-Device) 

Це безпосереднє взаємодія «пристрій-пристрій» 

без участі базової станції.  

D2D, зокрема, необхідно для взаємодії 

безпілотного автомобіля з дорожньою інфраструктурою 

та іншими автомобілями. Крім цього, технологія D2D 

буде використовуватися в рамках концепції public safety 

(громадську безпеку) при безпосередній взаємодії двох 

абонентських терміналів спеціального призначення при 

розгортанні в умовах надзвичайної ситуації. 

Доповнять вищевказані технології наступні 

рішення: 

3. Віртуалізація втратити зв'язок із мережею 

(Network Functions Virtualization) 

Передбачає використання технологій віртуалізації 

для відділення функцій логічних мережевих елементів 

від апаратної інфраструктури мережі зв'язку. При 

використанні NFV в телекомунікаційних мережах 

відбувається виконання мережевих функцій з 

використанням спеціалізованих програмних моделей, які 

виконуються на серверах або віртуальних машинах в 

телекомунікаційних мережах. 

4. «Fog computing» (туманні обчислення). 

Розгортання мікроЦОДов максимально близько до 

місця генерації трафіку (Mobile Edge Computing), 

зокрема, безпосередньо на базових станціях. 

Як просувається специфікація мереж 5-го 

покоління? 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=uk&u=http://1234g.ru/novosti/sdn-nfv-resheniya-dlya-telekoma&usg=ALkJrhgYDIpwhHS5UrNYEAoTl12KEb4iBA
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 У грудні 2017 р 3GPP погодило першу версію 

стандарту 5G Release 15 - для варіанта застосування non-

standalone (тобто разом з мережею LTE ).  

Специфіковано декілька сценаріїв такої взаємодії. 

У червні 2018 р 3GPP випустив другу версію 

Release 15, вже для самостійного застосування 

(standalone mode).  

Автономної (Standalone) архітектурою мереж 5G є 

архітектура, в рамках якої реалізовано безпосереднє 

підключення базових станцій до ядра мережі нового 

покоління (NGC) за допомогою інтерфейсів площині 

управління (NGC) і площині користувача (NG-U). 

А в липні 2019 р 3GPP обіцяє випустити Release 

16, який буде включати в себе всі аспекти 5G: не тільки 

послуги поліпшеного мобільного ШПД (eMBB), але 

також високонадійні комунікації з низькою затримкою 

(URLLC) і масові межмашинного комунікації (mMTC). 

Що заважає розвитку мереж 5G? 

 Три основні чинники, що заважають більш 

стрімкого розвитку мереж п'ятого покоління: 

 невизначеність з частотними діапазонами і, 

відповідно, відсутність мережевої інфраструктури та 

абонентського обладнання; 

 відсутність нормативно-правової бази, що 

регулює роботу мереж 5G; 

 запуск і найбільш ефективна комерціалізація 5G 

повинні відштовхуватися від найбільш актуальних для 

абонентів і бізнесу варіантів використання нових мереж 

(use cases). Чим раніше вони будуть позначені і 

визначені в якості технологічної стратегії, тим швидше 

будуть розвиватися мережі 5G. 

Чи слід очікувати створення українського 

телекомунікаційного обладнання для мереж 5G? 

Спочатку необхідно визначитися, що є 

вітчизняною промисловістю і вітчизняним 

телекомунікаційним обладнанням, зокрема? Необхідні 

нормативні акти, в яких будуть чітко прописані критерії 

віднесення продукції, що виробляється до 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=uk&u=http://1234g.ru/4g/lte&usg=ALkJrhjwr9JEv4FIstlw4sazKEycUUpTnA
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вітчизняної. Інакше туди потраплять всі світові 

виробники з тим чи іншим рівнем локалізації у нас в 

країні. 

Проте, споконвічно українські телекомунікаційні 

компанії є, і вони закривають частину потреб операторів 

за певними напрямами. Зокрема, обладнання та 

програмне забезпечення (ПО) транспортної мережі, 

центри обробки даних (сервери, системи зберігання 

даних), ПО віртуалізації (NFV / SDN) і ін. 

Де в першу чергу будуть запущені мережі 5G? 

 Однозначно в першу чергу мережі 5G будуть 

запущені в великих містах. Це дасть value (прибуток) і 

імідж для компаній-операторів мобільного 

зв'язку. Проте, дуже небажано поглиблювати і без того 

значний цифровий розрив між сільською і міською 

місцевістю. Доступ до інформації дає можливість 

розвитку людей. 

Що стосується конкретних цифр і термінів, то 

згідно із затвердженою урядом держпрограми «Цифрова 

економіка», в 2020 р мережі 5G повинні заробити в 8 

містах України, а до 2025 року в усіх містах з 

населенням від 1 млн осіб. 

Таким чином, з приходом мереж п'ятого покоління 

споживання трафіку, за оцінкою ряду аналітичних 

компаній, до 2025 р збільшиться в 20 разів. 

До 2023 року, згідно з прогнозом компанії 

Ericsson, в мережах 5G буде зареєстрований 1 млрд 

підключень. А послуги на базі 5G до цього часу стануть 

доступні для 20% світового населення. 

Який повинен бути частотний ресурс для 

запуску мереж 5G?  

 У 2019 відбудеться чергова всесвітня конференція 

радіозв'язку (ВКР-19), яка проходить один раз в чотири 

года. Найбільш ймовірними для узгодження є смуги 

радіочастот: 24,25-27,5 ГГц, 37-43,5 ГГц.   

Діапазони 70/80 ГГц також можуть бути узгоджені 

на ВКР-19. 



550 
 

Узгодження смуги 31,8-33,4 ГГц для 5G на ВКР-19 

практично не має шансів, оскільки забезпечення 

сумісності з діючими службами проблематично. 

Що стосується більш низьких частот, то для 5G 

також немає остаточного рішення по діапазонах частот і 

ширини смуги. Так, в Україні велику частину діапазону 

3,4-3,8 ГГц займають військові. 

Союз LTE запропонував використовувати для 5G 

не стандартний для Європейського регіону діапазон 

частот 4,4-4,99 ГГц. Це дозволить збільшити частотний 

спектр для розгортання мереж мобільного зв'язку нового 

покоління. Проте, комерційне обладнання для цього 

частотного діапазону відсутній. 

Очікується, що за підсумками ВКР-19 державною 

комісією з радіочастот (ГКРЧ) буде прийнято рішення 

по частотах з урахуванням концепції розвитку 5G, яку 

готує Міністерство цифрового розвитку, зв'язку і 

масових комунікацій в рамках національної програми 

«Цифрова економіка». Очікується, що в верхніх 

частотних діапазонах розподіл частот між усіма 

зацікавленими операторами буде реалізовано на підставі 

торгів. 

Яка з технологій перша на вибування: 2G або 

3G? 

 Першим кандидатом на вибування 

– 3G . Технологія 2G в діапазоні 900 МГц буде жити 

довго в зв'язку з тим, що має фрагментований спектр і 

там працюють і будуть якийсь час продовжувати 

працювати абоненти: старі термінали і M2M-датчики.  

Може настати захід ери технології Wi-Fi, коли 

мережі 5G забезпечуватимуть людей 

високошвидкісним інтернетом з низькими 

затримками? 

 Уже зараз в більшості випадків мережі LTE 

забезпечують високі швидкісні показники. Деякі люди 

вже перестають використовувати Wi-Fi вдома. Але це 

далеко не всі люди.  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=uk&u=http://1234g.ru/3g&usg=ALkJrhjgdag6_VxJLHUpgG9xl38j8Tu6ZQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=uk&u=http://1234g.ru/2g&usg=ALkJrhh-wKLGNlWz29lzyrTQLFC14VaNsg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=uk&u=http://1234g.ru/wifi&usg=ALkJrhgkca4xcoFPXvF1unNuZpEZRbOK0g
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Для того, щоб Wi-Fi «помер», поступившись 

дорогою виключно мобільних мереж, потрібно, щоб 

відбулося кілька подій: 

 мережі мобільного зв'язку скрізь повинні 

забезпечувати однакову якість обслуговування 

абонентів; 

 оператори мобільного зв'язку повинні надати 

тарифи, які дозволять абонентам викачувати необхідний 

обсяг трафіку, аналогічний обсягам, що викачують через 

мережі Wi-Fi. 

Таким чином, у кожної технології своя ніша. Одна 

(Wi-Fi) – забезпечує локальне покриття, гарантуючи 

певні швидкісні показники абоненту. Інша – забезпечує 

глобальне покриття в майже будь-якій точці карти світу, 

де б ми не знаходилися. 

Більш того, технології можуть взаємно 

доповнювати один одного. Зокрема, 3GPP специфіковав 

такі рішення, як Wi-Fi Offloading, LWA (LTE-WLAN 

aggregation), LAA (Licensed Assisted Access) і eLAA 

(Enhanced Licensed Assisted Access). Дані технологічні 

рішення дозволяють задіяти або точки доступу Wi-Fi для 

розвантаження радіоінтерфейсу операторів мобільного 

зв'язку, або використовують неліцензійний частотний 

діапазон Wi-Fi для мереж LTE.  

Список використаної літератури: 

1. https://cyberleninka.ru/article/n/nedalekoe-buduschee-setey-

5g 

2. http://1234g.ru/5g/seti-5g 

  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=uk&u=http://1234g.ru/LTE%2520%25E2%2580%2593%253E%2520LTE-U%2520%25E2%2580%2593%253E%2520LAA%2520%25E2%2580%2593%253E%2520eLAA.%2520Enhanced%2520Licensed%2520Assisted%2520Access%2520-%2520%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%258C%2520%25D0%25B2%2520%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B8%2520%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B7%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%2520%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0&usg=ALkJrhh8YbXxw9TyuQAfKfAoUPDaZ3XjIQ
https://cyberleninka.ru/article/n/nedalekoe-buduschee-setey-5g
https://cyberleninka.ru/article/n/nedalekoe-buduschee-setey-5g
http://1234g.ru/5g/seti-5g
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РОЗВИТОК ТЕХНОЛОГІЙ WEB: WEBASSEMBLY 

Кухар Олександр Павлович 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут захисту інформації 

м. Київ 

Веб-технології сильно змінили наше життя. Сьогодні 

ми все частіше використовуємо додатки, функціонал 

яких знаходиться десь далеко за межами нашого 

комп’ютера, і надається на нашу вимогу. Основою 

взаємодії між користувачами та послугами є веб-

браузери — додатки, що дозволяють правильно 

інтерпретувати веб-сторінки, отримані через мережу. 

Для цього веб-сторінка має бути описана мовою, яку 

розуміє веб-браузер. Проте самі по собі сторінки мало 

чим схожі на додатки, вони скоріше виступають 

інтерфейсом користувача, а вся логіка дій зберігається 

у спеціальних файлах-скриптах. Донедавна нативні 

програми для браузера можна було писати тільки 

мовою JavaScript, що викликало деякі обмеження. 

WebAssembly покликаний змінити становище. 

WebAssembly — це новий вид програмного коду, який 

можна запустити в сучасних веб-браузерах. Це мова 

низького рівня, схожа на мову асемблера, з компактним 

бінарним форматом, що запускається майже з нативною 

швидкістю. Оскільки мова схожа до асемблера, стає 

можливим відносно просте компілювання таких мов 

високого рівня як С/С++ або Rust в WebAssembly, що 

дозволить запускати програми, написані цими мовами в 

веб-середовищі. Мову WebAssembly спроектовано так, 

щоб запускатися разом з JavaScript, що дозволяє 

використовувати переваги кожної з них. 

Перед WebAssembly стоять наступні цілі: 

 Визначити портативний, ефективний за 

розміром та часом завантаження бінарний формат, який 

буде слугувати ціллю компіляції, зможе бути 

скомпільований для виконання на притаманній для 

конкретної платформи швидкості, використовуючи 

переваги загальних можливостей апаратного 
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забезпечення (включно з мобільними пристроями та IoT 

девайсами). 

 Покрокове формування та реалізація: 

спочатку досягнення стадії мінімального життєздатного 

продукту для стандартизації мови, зі схожою до asm.js 

функціональністю; потім додаткові можливості — 

підтримка потоків, виключень без затрат та SIMD. 

 Дизайн, що дозволяє виконуватись на 

існуючих веб-платформах та інтегруватись з ними: 

підтримка еволюційну історію вебу, що 

характеризується зворотною сумісністю, впровадженням 

новітнього функціоналу та відсутністю версій; 

виконуватись в тому ж семантичному середовищі, що й 

JavaScript; дозволяти асинхронні виклики в JavaScript та 

з нього; використовувати функціональність браузера 

через Web API, що доступні з JavaScript; визначити 

формат тексту, що відносно легко можна буде 

редагувати, та конвертувати з бінарного представлення в 

текст, та навпаки. 

 Дизайн для підтримки небраузерної 

інтеграції. 

 Створити хорошу платформу: новий LLVM 

бекенд та компілятор clang для WebAssembly; 

підтримувати інші компілятори та інструменти для 

WebAssembly. 

Станом на березень 2017 року WebAssembly досяг стану 

мінімально життєздатного продукту, та був включений 

за замовчуванням в найбільш відомих браузерах. На 

даний момент консорціум W3C надав технології 

WebAssembly статус рекомендованого стандарту. 

Використана література: 

1. W3C придал WebAssembly статус рекомендованного 

стандарта [Электронный ресурс] : OpenNET. — Режим 

доступа: https://opennet.ru/51988-webassembly/ (дата 

обращения: 22.04.2020). — Название с экрана. 

2. WEBASSEMBLY : [Electronic resource] : [Web-site]. — 

Electronic data. — Mode of access: 

https://opennet.ru/51988-webassembly/
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https://webassembly.org/ (viewed on April 22, 2020). — Title 

from screen. 

3. WebAssembly : [Electronic resource] : MDN web docs. — 

Mode of access: https://developer.mozilla.org/en-

US/docs/WebAssembly (viewed on April 22, 2020). — Title 

from screen. 

https://webassembly.org/
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/WebAssembly
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/WebAssembly
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ «ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ» В 

ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

Перехода Кирило Валентинович 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут Інформаційних 

технологій 

м.Київ 

У даній статті розглянуто тенденції  розвитку 

Інтернету речей та проблеми, що стають на заваді 

розширення цієї мережі. Наведено приклади можливого 

розвитку Інтернету речей. 

Визначень Інтернету речей багато. Під Інтернетом 

речей можна розуміти єдину мережу, що з'єднує 

навколишні нас об'єкти реального світу і віртуальні 

об'єкти. Як сказав Роб Ван Краненбург, засновник 

Європейської ради з «Інтернету речей»: «Інтернет речей 

– це концепція простору, в якому все з аналогового і 

цифрового світів може бути поєднане – це 

перевизначить наші стосунки з об'єктами, а також 

властивості і суть самих об'єктів».[4] Тобто, Інтернет 

речей – це не просто безліч різних приладів і датчиків, 

об'єднаних між собою дротяними і бездротовими 

каналами зв'язку і підключених до мережі Інтернет, а це 

більш тісна інтеграція реального та віртуального світів, 

в якому спілкування виробляється між людьми і 

пристроями. 

У загальному сенсі Інтернет речей (або IoT) – це 

не всесвітня мережа, а концепція мережі з різних речей, 

тобто фізичних і віртуальних об'єктів, які пов'язані з 

Інтернетом і зовнішнім світом. Вони здатні передавати 

один одному отримані дані, щоб виконувати на їх основі 

різні дії. Наприклад, лічильник, який самостійно 

відправляє дані про споживання електроенергії та 

автомобіль, який отримує інформацію про ситуацію на 

дорозі з мережі і з датчиків в інших авто, ніяк не 

пов'язані між собою, але обидва є частиною Інтернету 

речей. Загальні для них фактори – це наявність 

програмного забезпечення для управління, датчиків для 
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вимірювання будь-яких параметрів і постійне 

підключення до мережі Інтернет. 

Передбачається, що в майбутньому речі стануть 

активними учасниками бізнесу, інформаційних і 

соціальних процесів, де вони зможуть взаємодіяти і 

спілкуватися між собою, обмінюючись інформацією про 

навколишнє середовище, реагуючи і впливаючи на 

процеси, що відбуваються в навколишньому світі, без 

втручання людини. 

На думку Роб Ван Краненбурга, архітектуру 

Інтернету речей можна уявити як чотирьохшаровий 

пиріг: 

1. Рівень пов'язаний з ідентифікацією кожного об'єкта; 

2. Рівень пов’язаний з сервісом по обслуговуванню потреб 

споживача ; 

3. Рівень пов'язаний з урбанізацією міського життя; 

4. Рівень – сенсорна планета.[4] 

В окремий напрямок IoT, виділилося в 2009 році, 

коли кількість пристроїв, підключених до всесвітньої 

павутини, перевищило число користувачів. За даними 

Ericsson Mobility Report, сьогодні в світі налічується 

більше 18 млрд підключених пристроїв. До 2022 року ця 

цифра досягне 25 млрд, і 14 з яких будуть пристроями 

Інтернету речей. 

Всі IoT-проекти умовно можна розділити на дві 

групи в залежності від типу комунікації пристроїв: 

масові (Massive MTC) і критичні (Critical MTC). Перед 

кожним типом стоять свої завдання, і кожен з них має 

свої вимоги до мережі. Масові IoT-проекти - це розумні 

будинки, лічильники, рішення для відстеження 

вантажоперевезень або сільського господарства. Такі 

рішення передбачають передачу невеликої кількості 

даних від величезної кількості сенсорів. Також ці 

рішення характеризуються некритичність гарантованої 

передачі-отримання інформації. Якщо один раз з якої-

небудь причини інформацію з лічильника не отримали, 

то такі дані будуть оновлені під час наступного сеансу 

передачі. Основні вимоги тут – це низька вартість 
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пристроїв і їх мінімальне енергоспоживання. Частково 

такі проекти можуть бути реалізовані на основі GSM-

мереж, але більшість дійсно масових рішень побудовані 

на основі інфраструктури LTE. 

У рішень на основі критичної машинної 

комунікації абсолютно інші вимоги. В першу чергу, це 

ультранизька затримка передачі сигналу (менше 5 мсек) 

і надвисока надійність мережі. Такі додатки називають 

критичними, тому що при їх реалізації від роботи мережі 

залежить безпека і добробут користувача. Прикладами 

таких додатків можуть бути автономні автомобілі, 

керування транспортними потоками, віддалена хірургія 

або управління промисловим обладнанням. У житті 

людей стане менше місця для побутових проблем, а 

значить - більше часу можна буде приділяти сім'ї, 

творчості, хобі. Підключення до Інтернету пристрої 

також дадуть людям більше можливостей для 

раціонального управління ресурсами. Вже сьогодні вони 

допомагають оптимально витрачати тепло, воду, світло і 

економити на оплаті комунальних послуг. Ці рішення 

поки існують у вигляді прототипів або тестових зразків, 

так як для їх реалізації глобально потрібні мережі 

наступного покоління.  

Очікується, що повсюдне впровадження подібних 

пристроїв приведе до реальних соціальних змін, 

наприклад, дозволить поліпшити моніторинг 

навколишнього середовища для вирішення проблеми 

глобальних кліматичних змін. Розвиток сервісів 

домашньої автоматизації зробить наше життя помітно 

зручніше і простіше. Крім того, настає ера розумного 

виробництва. 

Наприклад, мобільний оператор Verizon провів 

аналіз і визначив, що сьогодні до 50% зібраного врожаю 

ніколи не досягає кінцевого споживача. Ця проблема 

може бути вирішена завдяки автоматизованій системі 

логістики продуктів харчування. Також, близько 25% 

врожаю може бути збережено завдяки онлайн-
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моніторингу погодних умов. Це може бути одним зі 

складових вирішення глобальної проблеми голоду.  

З ростом числа IoT проектів, особливо в 

промисловій сфері, де пристрої можуть бути встановлені 

на географічно розділених об'єктах, на значній відстані 

один від одного, ми побачимо більш активне 

використання даних в режимі реального часу на 

периферії (тобто на самих підключених пристроях). 

Крім зниження витрат на передачу та зберігання даних, 

такий підхід дозволить моментально здійснювати аналіз 

даних, забезпечуючи можливість для прийняття більш 

оперативних і більш інформованих рішень. 

Оскільки Інтернет речей є відносно молодим і 

потенційно містким ринком, багато великих компаній 

поспішають зайняти на ньому місце: 

1. Google хоче розробити голосовий інтерфейс, завдяки 

якому домашня техніка навчиться розуміти природну 

мова людини; 

2. Intel анонсувала платформу Intel IoT Platform, 

призначену для Інтернету речей; 

3. Apple пропонує платформу HomeKit, яка призначена для 

управління домашньою електронікою; 

4. Microsoft адаптує свої хмарні сервіси Azure для 

Інтернету речей.[3] 

Для реалізації ідеї Інтернету речей необхідна 

екосистема, яка включала б у себе пристрої, оснащені 

датчиками; мобільну або фіксовану мережу доступу і 

передачі інформації, а також платформи для управління 

мережею, пристроями та різними додатками. Система не 

працюватиме при відсутності хоча б одного з 

вищезазначених компонентів. Серйозною проблемою на 

сьогоднішній день є відсутність єдиного стандарту в цій 

галузі, що ускладнює можливість інтеграції 

пропонованих на ринку рішень і багато в чому стримує 

появу нових. Тому, вкрай важливі платформи, які 

дозволяють забезпечити безшовну інтеграцію в єдину 

мережу різних типів пристроїв з різними протоколами і 

типами передачі даних. Їх розробкою займаються деякі 
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великі компаній-виробники обладнання та програмного 

забезпечення. Зокрема, два загальнодоступних 

високотехнологічних концерни - AllSeen Alliance і 

Alljoyn від Qualcomm – об'єднали зусилля з Open 

Interconnect Consortium (OIC) в рамках нової організації 

Open Connectivity Foundation (OCF). Із завданням 

сумісності на корпоративному рівні повинен впоратися 

стандарт OneM2M, якого дотримуються вже 230 

компаній, в тому числі такі відомі, як Amazon, Cisco, 

Huawei, Intel, NEC, Qualcomm, Samsung. 

З 2017 року можна спостерігати зростання числа 

мережевих пристроїв і способів їх підключення.  

Прискорюється розвиток мереж на базі Low Power Wide 

Area Networks (LPWAN), таких як NB-IoT, Sigfox і 

LoRaWAN. Ці технології дозволяють збільшити час 

автономної роботи пристроїв, які повинні працювати без 

підзарядки до декількох років, і при цьому забезпечують 

надійне з'єднання на великих відстанях. 

Консультанти J'son & Partners Consulting 

проаналізували чотири основних напрямки розвитку 

споживчих пристроїв для Інтернету речей: 

1. Група пристроїв для управління приладами Інтернету 

Речей, які виконують функцію є інтерфейсу для 

взаємодії людини і віддалених пристроїв з інших 

категорій; 

2. Пристрої для розумного будинку, в тому числі 

вимірювальні прилади для сфери ЖКП, мультимедійні 

системи і Смарт ТВ, системи управління кліматом і 

безпекою; 

3. Носимі пристрої, в першу чергу для фітнесу, контролю 

здоров'я та медицини: 

4. Пристрої для автомобілів такі, як АвтоТрекер, 

сигналізація, навігатори, транспондери для оплати 

проїзду, а також пристрої, що розширюють 

функціональні можливості вбудованих інформаційно-

розважальних систем.[4] 

У міру того, як компанії будуть працювати над 

підвищенням рівня безпеки своїх сервісів і продуктів, 
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все більш поширеною стане практика створення 

партнерських відносин із зовнішніми експертами в 

області Інтернету речей. Це має на увазі роботу з 

експертами з безпеки Інтернету речей, а також 

заснування премій за виявлені вразливості, що 

дозволить протестувати існуючу інфраструктуру, 

виявити можливі уразливості і домогтися необхідних 

покращень. Така практика в деяких галузях існує вже 

сьогодні. 

Особливим попитом у виробників будуть 

користуватися платформи для Інтернету речей, які б 

забезпечували відразу весь комплекс необхідних 

технологій. І кращими тут стануть такі платформи, які 

здатні задовольнити всі потреби виробника або 

постачальника послуг - в тому числі з точки зору 

організації з'єднання, підтримки всіх протоколів 

з'єднань, забезпечення безпеки, масштабованості, 

віддаленого моніторингу, можливостей захищеного 

зберігання даних, і які при цьому забезпечували б 

підтримку API найбільших постачальників хмарних 

сервісів (AWS, IBM, Microsoft і т.д.). Однією з таких 

компаній є Toshiba, яка створила свою IoT-платформу 

SPINEX. Вона забезпечує єдиний інформаційний простір 

для нормальної роботи датчиків, збору даних з різних 

типів підключеного обладнання, їх зберігання та 

подальшого аналізу. 

Нелегко буде позбутися проблем з безпекою. 

Експерти вважають, що до 80% пристроїв будуть 

уразливі ззовні. У сегменті промислового Інтернету 

речей проблема вирішується радикальним чином: 

жорсткі правила і нормативи, а також спеціальні 

протоколи безпеки. Для критичних пристроїв, як уже 

згадувалося, буде необхідна абсолютна надійність 

мережі, адже найменший збій може призвести до травм 

або загибелі людей. Наявність величезної мережі, яка 

контролює весь навколишній світ, глобальна відкритість 

даних та інші особливості можуть мати і негативні 

наслідки. З розвитком Інтернету речей все більше 
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предметів будуть підключатися до глобальної мережі, 

тим самим створюючи нові можливості в сфері безпеки, 

аналітики та управління, відкриваючи все нові і більш 

широкі перспективи. Через те, що в багатьох пристроях, 

підключених до Інтернету, не шифрується бездротової 

трафік, не передбачені паролі достатньої складності, а 

також із-за багатьох інших факторів зловмисники 

можуть впливати на роботу чужих пристроїв та життя 

власників. Для підвищення безпеки пропонується 

введення обов'язкової сертифікації, розрахованих на 

підключення до Інтернету, установка на них спеціальних 

уніфікованих чіпів. 

В цілому IoT-безпеку складається з чотирьох 

компонентів. 

1. Безпека віддаленого зв'язку. Канал зв'язку повинен бути 

захищений шифруванням, двохфакторною 

аутентификацією і перевіркою достовірності, щоб 

пристрої знали, кому можна довіряти, а хто шахрай. 

2. Захист пристроїв. Крім початкових цілісності і 

надійності програмного коду, важливо забезпечити 

захищеність підключених пристроїв і надалі, тобто 

контроль підключень, захист від вторгнень, аналіз 

потенційних загроз і так далі. 

3. Контроль функціонування. Слід контролювати пристрій 

навіть після закінченні тривалого часу з його запуску: 

своєчасно оновлювати ПО, контролювати загрози і 

враховувати їх в нових прошивках. 

4. Контроль взаємодій в мережі. Системи аналітики 

допоможуть уникнути загроз, оскільки дадуть 

можливість вивчити поведінку споживача в мережі і 

вчасно відслідковувати аномалії або підозрілу 

активність. 

Сучасний Інтернет складається з тисяч 

корпоративних, наукових, урядових та домашніх 

комп'ютерних мереж. Об'єднання мереж різної 

архітектури і топології здійснюється за допомогою 

протоколу IP. Кожному учаснику Мережі присвоюється 

IP-адреса, постійна або тимчасова. Аналогічним чином 
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Інтернет речей сьогодні складається з безлічі слабо 

пов'язаних між собою мереж, кожна з яких вирішує свої 

завдання. Наприклад, в офісній будівлі може бути 

розгорнуто відразу кілька мереж: для управління 

кондиціонерами, системою опалення, освітленням, 

безпекою. Ці мережі можуть працювати за різними 

стандартами, і об'єднання їх в одну мережу представляє 

собою нетривіальну задачу. Крім того, існуюча версія 

протоколу IP, а саме IPv4 дозволяє використовувати 

всього приблизно 4,22 мільярда адрес, через що виникла 

проблема їх вичерпання. І хоча не кожному апарата, 

який підключається до Мережі, необхідний унікальна 

IP-адреса (але потрібен необхідний унікальний 

ідентифікатор), в зв'язку з зростанням цінності Інтернету 

речей проблема нестачі адрес вже стає обмежуючим 

фактором. Кардинально вирішити її допоможе шоста 

версія протоколу, IPv6, яка забезпечить можливість 

використання кожним жителем Землі більше 300 млн. 

IP-адрес. Можливості адресації протоколу IPv6 

дозволять практично без обмежень ідентифікувати в 

мережі будь-яку річ. 

Отже, для реалізації багатьох сценаріїв 

використання IoT необхідне впровадження мереж 5G. 

Мережі п'ятого покоління дозволять знизити затримки, 

одночасно підтримувати величезну кількість підключень 

, а також досягти неймовірних за нинішніми мірками 

швидкостей мобільної передачі даних. Особливість 5G в 

тому, що в рамках однієї мережі буде одночасно 

підтримуватися робота додатків і пристроїв з широким 

спектром характеристик. Це досягається завдяки 

сегментації мережі на фрагменти, кожен з яких 

призначений для певних потреб. Також для 

повноцінного функціонування такої мережі необхідна 

автономність всіх елементів, тобто датчики повинні 

навчитися отримувати енергію з навколишнього 

середовища, а не працювати від батарейок, як це 

відбувається зараз. 
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ТЕХНОЛОГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАРАНТОВАНОЇ 

ЯКОСТІ ЗВ’ЯЗКУ 

 Прошак Ліна Леонідівна  

Державний університет телекомунікацій  

Навчально-науковий інститут інформаційних 

технологій 

м.Київ  

В даній роботі розглянута технологія QoS, та її 

моделі. QoS необхідна для пакетних мереж, які 

використовуються для сервісів працюючих у режимі 

реального часу, для пріоритетного надання ресурсів 

мережі трафіку чутливих протоколів до втрат пакетів 

даних, затримок у передачі пакетів та нерівномірності 

цих затримок за рахунок протоколів, яким не потрібна 

висока якість обслуговування  

 

Quality of Service (QoS) – набір методів для 

управління ресурсами пакетних мереж. Іншими словами 

це технологія, що забезпечує виділення переваг високо 

пріоритетного мережевого трафіку, влаштуванню або 

критичного сервісу. Під якістю обслуговування (QoS) 

розуміється здатність мережевої інфраструктури 

надавати покращене обслуговування певного виду 

переданого трафіку (пакетів) за допомогою різних 

технологій. 

Основне завдання QoS - забезпечити гарантовану 

передачу певних пакетів даних непомітно для 

користувача. QoS може використовуватися всюди: 

вдома, в офісі, бібліотеці, аеропорту і т.д. За допомогою 

технології QoS можна гарантувати, що у користувачів не 

виникне проблем при скачуванні файлів, відеодзвінках, 

розмовах по IP-телефонії, перегляді будь-яких онлайн-

документів в локальної або глобальної мережі. 

З ростом вимог до якості обслуговування (Quality 

of Service) в сучасних мультисервісних мережах все 

більше уваги приділяється засобам маршрутизації [1]. 

Причина цього полягає в тому, що функціонал DiffServ, 

заснований на пріоритетній обробці пакетів на вузлах 
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(маршрутизаторах) телекомунікаційної мережі, здатний 

підвищити рівень QoS лише на окремих елементах 

мережі. 

Протокол маршрутизації в мережах 

телекомунікацій нового покоління (NGN) повинен 

забезпечувати розрахунок одного або декількох шляхів 

доставки пакетів, уздовж яких будуть виконуватися всі 

описані в SLA-договорі вимоги до якості 

обслуговування. Це є формулою концепції QoS-

маршрутизації (QoS based routing) [1], що визначає 

напрямок розвитку моделей, методів, а згодом 

алгоритмів і протоколів маршрутизації. 

Моделі QOS. Негарантована доставка — Best 

Effort Service. Наявність марки TOS Best Effort Service не 

є механізмом тонкого регулювання, а є ознакою 

простого збільшення пропускної здатності без якого-

небудь виділення окремих класів трафіку і регулювання. 

Інтегрований Сервіс — Integrated Service (IntServ). 

Згідно RFC 1633 модель інтегрованого обслуговування 

забезпечує наскрізну (End-to-End) якість 

обслуговування, гарантуючи необхідну пропускну 

здатність. IntServ використовує для своїх цілей протокол 

сигналізації RSVP, який забезпечує виконання вимог до 

всіх проміжних вузлів. Відносно IntServ часто 

використовується термін — резервування ресурсів 

(Resource reservation). 

Диференційоване обслуговування — Differentiated 

Service (DiffServ) модель, в якій трафік обробляється в 

проміжних системах з урахуванням його відносної 

пріоритетності, заснованої на значенні поля типу 

обслуговування (ToS). Опис моделі DiffServ, яка 

замінює вихідні специфікації для визначення 

пріоритетності пакета (див. Стандарт RFC 791 

leavingcisco.com), міститься в стандартах RFC 2474 

leavingcisco.com і RFC 2475 leavingcisco.com. DiffServ 

збільшує кількість рівнів пріоритету, піддаються 

визначенню шляхом перерозподілу бітів IP-пакета для 
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маркування пріоритету[2]. DiffServ є найбільш 

придатним зразком «розумної» пріоритезації трафіку. 

Якість обслуговування (Quality of Service, QoS) є 

предметом активних досліджень і стандартизації на 

протязі всієї історії розвитку телекомунікацій. Істотний 

внесок у розвиток різних аспектів концепції QoS вніс 

Міжнародний союз електрозв'язку, включаючи, в тому 

числі, розробку норм і вимог до показників якості 

обслуговування, стандартизацію мережевих механізмів, 

що забезпечують необхідні показники QoS, а також 

формулювання основних визначень. 
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ЯВИЩЕ «СІРОГО НОСОРОГУ» ЯК ДРАЙВЕР 

РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЙ 

Лопуга Владислав Віталійович 

Київський національний торгівельно-економічний 

університет 

Факультет інформаційних технологій 

м.Київ 

Данна стаття дозволить змінити кут поглядів на 

форс-мажори, що раптово охоплюють світову 

систему, доповнивши свою точку зору альтернативною 

та ще не звіданою науковою спільнотою 

аргументованою думкою. В роботі проаналізовані зміни, 

принесені у світ в ході поточного форс-мажору світової 

системи, оцінені та висвітлені крізь призму головної ідеї 

статті. 

Як можна боротися із надувною бульбашкою на 

ринку нерухомості чи пандемією коронавірусу, якщо це 

незвіданий «чорний лебідь», місце прильоту якого 

неможливо передбачити? 

Хоч питання подається як риторичне, 

письменниця та політичний аналітик Мішель Вукер 

знає на нього відповідь і її позиція чудово виражається в 

книзі «The Gray Rhino: How to Recognize and Act on the 

Obvious Dangers We Ignore» . В  ній подана дещо нова і 

ще незвідана науковою спільнотою концепція «Сірого 

носорогу», що зводить нанівець невизначеність  удару 

чорного лебедя Талеба.  

Її суть полягає в наступному: всі події, навіть ті, 

що здаються раптовими та невідворотними, насправді є 

сумою незначних подій – реакцій світового благоустрою 

на суспільні зрушення  – яких ми, на велике диво, не 

помічаємо, ігноруємо і чекаємо поки створені за рахунок 

цих подій проблеми вже неможливо буде вирішити 

швидко, а їх наслідки «збудують затишне гніздо» для 

чорного лебедя. Не помітити, наче звичайного і не 

примітного носорога прямо посеред кімнати – звідси і 
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назва, що акцентує увагу на абсурдності нехтування 

увагою. Так наприклад, будинок М. Вукер перед 

економічним колапсом 2008 року зріс в ціні аж удвічі, а 

це, вочевидь, попереджувало світ про надування 

фінансової бульбашки на ринку, що незабаром лопне, 

змусивши брокерів традиційно пригати із хмарочосів як 

посеред чорного вівторку, а економіку вступити в 

затяжний період депресії [1].   

Як не дивно, безліч подібних деталей, що зовсім 

не випадково потрапляють під фокус лише 

передбачливих одиниць, які в результаті серйозно 

підіймаються за рахунок вдалих інвестицій  та 

успішного плану на майбутнє, прослідковують у 

кожному колапсі та застої, у кожній кризі –  на кожному 

гнізді чорного лебедя. Сірі носороги – вони повсюди!  

Яскравий зразок проігнорованих сірих носорогів – 

проявів нестабільності, проблем, які ж негайно слід 

ліквідувати – не менше доцільний і по відношенню до 

інших явищ, які ми вже звикли називати раптовими 

«Чорними лебедями». Це не лише спалахи пандемій чи 

економічні кризи, але і воєнні конфлікти чи екологічні 

катаклізми, нещасні випадки глобальних масштабів, 

тощо – тобто все, що підпадає під дефініцію слова 

«колапс». 

Здавалося б, якщо їх вчасно помічати та 

згладжувати усі супутні ним проблеми: дипломатичним 

підходом досягати консенсусу в сфері міжнародних 

відносин, професійними рішеннями покращувати 

становище на ринках, а завчасною підготовкою 

оберігатися від усіх можливих катаклізмів та хвороб, то 

це пряма дорога до безперервного прогресу. Та іноді не 

все так однозначно, як може здатися на перший погляд, 

що дозволяє проігнорованій проблемі перетворитися в 

«Сірого носорога» і несподівано позитивно відгукнутись 

майбутнім поколінням : 

 Аварія на Чорнобильській АЕС, за словами тогочасного 

керівника держави – Президента СРСР Михайла 

Горбачова, і стала головною причиною подальшого 
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розвалу держави, а з нею – лібералізації та «зняття 

залізної завіси» з 1/6 суші всіє планети. 

 Як і будь-які воєнні конфлікти, протистояння, що мали 

місце в ХХ ст., неймовірно прискорили розвиток 

техніки: розробка та перше випробування атомної зброї, 

а завдяки цьому – і поява АЕС; розвиток авіації та 

машинобудівної галузі; ряд наукових відкриттів в 

області фізики, хімії та медицини.  

 Проблема глобального потепління мотивує опановувати 

альтернативні джерела енергії, аби назавжди 

відмовитись від нафти та вугілля, а разом з цим – 

отримати дешевий, невичерпний енергетичний ресурс, 

що не руйнуватиме планету; тощо. 

А що ж із сучасною, прозваною в народі, 

«коронакризою»? Вона теж обіцяє винагороду у вигляді 

прогресу за старання та успіхи в її подоланні? На моє 

переконання, сучасний загальносвітовий колапс є 

унікальним і в своєму роді неповторним. Річ у тім, що 

ніколи раніше пандемія не набирала подібних розмахів, 

адже ніколи не було настільки багато людей як сьогодні, 

тим паче – це сталось в період розвитку технологій 

блокчейну, штучного інтелекту (Далі – ШІ) та 

роботизації, що в результаті приводить до небаченої 

швидкості зрушень. Тож ми спробуємо вас переконати, 

що слова про зміни, то не пустий звук, бо світ і справді, 

вийшовши з карантину, стане зовсім іншим. 

Зараз коронавірус розкинувся по всій Азії, 

пробрався в Європу і США, вразив правлячі верхівок 

багатьох країн, що поширило як і високий рівень 

захворюваності, так і супутній цьому прогрес по всьому 

світові: 

 Папа Римський схвалив етичні принципи Ш І, який 

розробив Ватикан спільно з Microsoft і IBM. 

 В Китаї, аби зменшити кількість дотиків та контакту з 

поверхнями, створили голографічні кнопки (поки що 

лише для ліфту), але перспектива світової інтеграції 

очевидна. 
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 З конкретною ціллю – виявлення людей із вірусом, 

стрімко розвивається виготовлення дронів, а це і змінив  

робототехніці, і покращення нейронних мереж. Так 

наприклад, апарат, розроблений австралійськими 

вченими, використовує спеціальні датчики і 

комп’ютерний зір для пошуку людей з інфекційними 

респіраторними захворюваннями, цим самим 

дозволяючи контролювати температуру, частоту 

серцевих скорочень і частоту дихання. Він також може 

виявити чхання і кашель. Це працює навіть в натовпі, в 

тому числі в офісах, аеропортах, на круїзних лайнерах і 

в будинках для людей похилого віку. 

 Розвиток розробки дронів знайшов своє місце і в 

кур’єрській діяльності, що стала як ніколи актуальною; 

подоланні складних пожеж, а це в перспективі як засіб 

ефективного протистояння нещасним випадкам та 

стихійним негараздам.  

 Google, зробивши ще крок в революцію цифрового 

охорони здоров'я, створив основу для єдиної карти 

пацієнта та віртуальний контакт-центр для держустанов, 

щоб прибрати навантаження на питання-відповіді про 

коронавірус [2]. 

 Китайці розробили розумні окуляри з безконтактним 

термометром, що дозволяють бачити у натовпі людей з 

підвищеною температурою. 

 Москва та інші технологічні центри світу розробили та 

запустили додатки для слідкування за людьми, 

збереження інтегрування яких плануються і після 

виходу країн з карантину. Добре це чи погано вже 

покаже час. 

 На краундандинговій платформі boomsturter російский 

стартап, що займається розробкою експрес-тестів від 

коронавірусу, отримав понад 2 млн. рублів за 1 тиждень. 

 Важливо, що цього разу за технологічним розвитком не 

спізнюється і законодавча база - Китай допоможе 

створити міжнародні правила розпізнавання осіб, як 

справжній лідер в цій галузі, Європейський Союз  

опублікував стратегію ШІ, в якому описав правила 
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використання технології розпізнавання особи, а в РФ 

Слідчий комітет створив відділ з розслідування 

кіберзлочинів [3]. 

Традиційним, якщо мова йде про прикладний 

аспект науки, є збереження тенденції віддавати 

пріоритет в дослідженнях та фінансуванні, а також –  

надіях на створення «світлого», прогресивного та 

автомобілізованого майбутнього саме штучному 

інтелекту (Далі – ШІ). Його головна суть полягає в 

багаторазовому прискоренні роботи, шляхом 

масштабного та паралельного аналізу інформації, крім 

того, забираючи на себе рутинні процеси. В момент, 

коли нам як інколи раніше потрібні швидкі рішення, ми 

спостерігаємо з тим, як активно та ефективно штучний 

інтелект  починають залучати в медицину, задля пошуку 

вакцини проти вірусу: 

 Вчені із університету Массачусетса розробило пристрій, 

що по звуку кашлю визначає характер інфекційного 

захворювання. 

 Компания Exscientia, що базується в Оксфорді, заявила 

про використання ШІ для перевірки 15 000 ліків на 

предмет їх можливості боротися з вірусом. 

 Стартап BenevolentAI використовує ШІ для швидкого 

створення ліків. Команда заявила, що знайшла вже 

схвалений препарат в якості потенційного засобу для 

лікування COVID-19. 

 Міжнародна дослідницька мережа REMAP-COVID19, 

яка складається з бази даних пацієнтів по всьому світу, 

готових пройти клінічні випробування для тестування 

комбінованої терапії. У дослідженні використовується 

система машинного навчання, яка визначає, яка 

комбінація лікування найбільш ефективна, і надає свіжу 

інформацію в режимі онлайн [4]. 

Незважаючи на це, для ефективної роботи і 

пошуку найкращого варіанту діючої вакцини, 

спеціалістам по роботі зі ШІ необхідно охоплювати 

велику кількість персональних даних, а компанії, що їх 



572 
 

мають, поки що відмовляються надавати, однак на 

динаміку прогресу це вже не вплине.  

Варто відмітити, що далеко не останню роль на 

фронті змін під впливом «Сірих носорогів» займають 

комунікаційні аспекти життя. Це і не дивно, адже ні про 

який драйвер прогресу не можна навіть думати, якщо 

між девелоперами не налаштований якісний зв’язок, 

крім того – засоби комунікації вже давно є 

представниками та еталоном сучасних технологій: 

 Чого лише варті вдалі відповіді на викликів від 

керівництва Facebook: 1) Марк Цукерберг оголосив про 

створення Facebook Messenger Room, що дозволятиме 

проводити безкоштовні та безлімітні конференції з 

кількістю учасників до 50 осіб між користувачами 

програми Facebook Messenger та з перспективою 

подальшого інтегрування до аккаунтів в Instagram, 

WhatsApp і Portal; 2) WhatsApp розширила можливості 

спілкування – відео- й аудіо- дзвінки підтримують до 8 

учасників, а Instagram відтепер дозволяє проводити 

пряму трансляцію одночасно чотирьом користувачам. 

 Компанія LinkedIn, яка перш за все асоціюється з 

«мостом комунікації» між перспективною молоддю та 

роботодавцями, додала ряд нових функцій, що в 

недалекому майбутньому здатні як належить якісно 

замінити співбесіди. 

 Facebook та Instagram запустили фічі для підтримки 

малого бізнесу в Україні, за рахунок цікавості аудиторії 

фоловерів. 

Можна зробити висновок, що хоч якою 

драматичною не здавалася популярні у ЗМІ фраза «світ 

вже ніколи не буде колишнім», вона є правдивою і тим 

не менш – подібні зміни, яких уже зазнала світова 

система, стають не тільки новими проблемами для 

міжнародних відносин та благополуччя, але і 

закладеним фундаментом майбутнього, небаченого 

раніш масштабу, розвитку технологій та активної 

імплементації різного роду інновацій. Серед них: 

розвиток штучного інтелекту та нейронних мереж, 
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зокрема, їх інтеграція до сфери медицини, котрій 

подібних технологій завжди не вистачало; кардинальна 

зміна поглядів на освіту та прискорення її адаптації до 

викликів вже не індустріального, а інформаційного 

суспільства; розширення можливостей сфери онлайн-

спілкування, тощо. Варто відмітити, що кардинальні 

зміни чекають і на підприємницький світ, для яких 

коронакриза стала стрес-тестом готовності бути 

підлаштованим під виклики того ж самого 

інформаційного суспільства.  
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ХМАРНОЇ 

ПЛАТФОРМИ ДЛЯ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ 

Бурсак В.В 

Державний університет телекомунікацій  

Навчально-науковий інститут інформаційних 

технологій  

м.Київ 

У даній роботі розглянуто таке поняття як 

«Інтернет речей» та особливості застосування хмарної 

платформи для Інтернету речей.  

В наш час новітні технології в світі розвиваються з 

неймовірною швидкістю. Рік за роком все більше 

з’являється Інтернет речей які підключаються до 

всесвітньої мережі. На сьогоднішній час налічується 

близько 16 мільярдів підключених пристроїв і ця цифра 

збільшується з кожним днем. Вони допомагають людям 

вирішувати різноманітні задачі та полегшити їх життя. 

Для зберігання даних, обробки інформації є така 

технологія як хмарна платформа. За цією концепцією 

буде будуватися Інтернет-майбутнє.  

Ця технологія надає будь якому Інтернет 

користувачеві доступ до виділених ресурсів, таких як: 

використання обчислювальних потужностей, 

програмного забезпечення, програм та даних. Достатньо 

мати при собі будь який пристрій з доступом до 

Інтернету, щоб скористатися можливістю 

використовувати хмарні послуги. Для цього є багато 

різних хмарних платформ, які можна використовувати. 

Головна особливість в тому, що користувач 

зареєструвавшись на конкретній хмарній платформі 

зможе використовувати всі її ресурси навіть зайшовши з 

іншого пристрою та місця, важливо тільки пам’ятати 

свої дані для авторизації на онлайн-сервісі. Хмарні 

сховища дозволяють зберігати великий обсяг інформації 

на відміну від персональних комп’ютерів та традиційних 

серверів. 

Можна зробити висновок, що дана технологія 

звичайно впливатиме на життя людей та розвиток 
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компаній своєю здатністю здійснювати різноманітні 

операції на віддаленій відстані. Людям не потрібно буде 

купувати дорогі потужні комп’ютери, так як можна 

використовувати хмарні потужності. Організації можуть 

відмовитися від серверів та «увійти в хмару». 

Користувач оплачує тільки ті послуги які він 

використовує і може користуватися ними коли йому 

зручно. Всі технічні обслуговування, оновлення 

програмного забезпечення та безпеку даних забезпечує 

провайдер. 
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м.Київ 

У даній роботі розглянуто поняття «Інтернет 

речей» та ґенезу цієї мережі від часу її створення. 

Охарактеризовано основні принципи роботи та 

проаналізовано основну концепцію Інтернету речей.  

У 1990 році Джон Ромкі, один із творців 

протоколу ТСР/ІР, підключив пристрій до мережі 

Інтернет і отримав можливість вмикати і вимикати його 

дистанційно. В 1998 році Кевіном Ештом було 

сформоване поняття «Інтернет речей». В 2009 році 

кількість підключених до мережі пристроїв перевищила 

кількість населення планети. Так почалася епоха 

Інтернету речей 

Інтернет речей – це мережа з’єднаних між собою 

пристроїв, які можуть збирати та обмінюватися даними. 

Під Інтернет речами розуміють пристрої  що мають 

адресу або ідентифікатор з можливістю обміну даними в 

мережі, та інтерфейс для можливості взаємодії з 

користувачами.  Інтернет речей є технологією, що  

уможливлює створення інтелектуальних мереж, що 

можуть об’єднувати велику кількість пристроїв та 

надавати їм необхідну інформацію для міжмашинної 

взаємодії.  

Основною концепцією Інтернету речей є 

можливість підключення до мережі різних об'єктів, які 

людина може використовувати в повсякденному житті. 

Всі ці об'єкти повинні бути оснащені вбудованими 

передавачами або сенсорами, які мають можливість 

обробляти інформацію, що надходить з навколишнього 

середовища, обмінюватися нею і виконувати різні дії в 

залежності від отриманої інформації. Прикладом може 

бути розумний будинок з мережею датчиків, що мають 
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доступ до мережі Інтернет та можуть бути налаштовані 

через веб-інтерфейс. Інтернет речі в мережі діють за 

правилами єдиного протоколу , згідно з яким усі вузли 

рівноправні у можливості надання своїх послуг. Кожен 

вузол виконує свої функції, виконує обмін інформацією і 

може отримувати команди від інших вузлів. Декілька 

вузлів можуть сумісно виконувати певні завдання.  

Отже, можна зробити висновок, що Інтернет 

речей сьогодні складається з великої кількості різних за 

розміром та складністю мереж, слабо пов’язаних між 

собою, і які вирішують свої задачі. Різні мережі 

працюють за своїми стандартами, які часто важко 

об’єднати між собою. Ускладнює процес вичерпна 

версія протоколу ІРv4, перехід на IPv6 надасть доступ 

до великої кількості нових адрес. Напрямком розвитку 

для технології є її глобалізація з розширенням та 

об’єднанням існуючих мереж.  
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Жежкун С.А., Брезіцький С.М. 

Державний Університет Телекомунікацій 

Навчальний Інститут Інформаційних Технологій 

м.Київ 

В статті розглянуто технологію IoD. Названо 

основні можливі сфери використання дронів. 

.Розглянули основні масштабні мережеві структури на 

яких проектується концепція IoD. Основні відомості 

щодо мережі управління повітряним мережі інтернет, 

стільникової мережі. Вплив мобільних мереж 4G та 5G 

на технологію IoD. Проаналізовано можливість 

впровадження даної технології в сільському 

господарстві на основі стільникової мережі в Україні. 

Безпілотна промисловість швидко розвивається і 

використовується у різних галузях промисловості . 

Основними тенденціями в різноманітному застосуванні 

безпілотників є інтелектуальний політ, широкосмугова 

передача та різноманітні функції, що ведуть до Інтернет 

Дронів(IoD). 

Internet of Drones (IoD) – це багатошарова 

архітектура управління мережею, призначена головним 

чином для координації доступу безпілотних літальних 

апаратів до контрольованого повітряного простору та 

надання навігаційних послуг між місцями, які 

називаються вузлами. Завдяки постійній мініатюризації 

датчиків та процесорів та всюдисущому бездротовому 

підключенні, дрони знаходять багато нових 

можливостей для покращення нашого способу життя. 

Існує багато застосувань для безпілотних технологій, 

починаючи від доставки на замовлення пакету, до 

спостереження за рухом та диким життям, інспекції 

інфраструктури, пошукових та рятувальних робіт, 

сільського господарства та кінематографії. Усі ці 

програми мають загальну потребу як у навігації, так і в 

управлінні повітряним простором.  
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Дрони можуть привести в нову епоху доставку за 

запитом, і, як показало, вона є конкурентоспроможною 

по відношенню до наземної доставки. Amazon заявляє, 

що близько 83% їхніх пакетів важать менше 2,5 кг [1], 

що є розумним максимальним навантаженням для 

сьогоднішніх дронів. Аналогічно, середня вага пакетів, 

доставлених Fedex, становить менше 5 кг [2]. Таким 

чином, ця модель може забезпечити доступ на 

замовлення, недорогий та зручний доступ до товарів та 

предметів, які вже знаходяться в міській місцевості чи 

поблизу, включаючи товари народного споживання, 

фастфуд, ліки та навіть продовольчі товари на вимогу. 

При проектуванні архітектури IoD розгядають три 

чіткі масштабні мережеві структури; а саме управління 

повітряним рухом (УПР), стільникова мережа та 

Інтернет.  

Мережа управління повітряним рухом(УПР). УПР 

має важливе значення для IoD, оскільки ефективно 

використовує повітряний простір і підтримує безвізову 

навігацію - невід'ємна частина будь-якої архітектури 

IoD. Функціонування УПР проводиться за аналогічними 

процедурами по всьому світу.  

Інтернет. В мережі Інтернет мета полягає в тому, 

щоб з'єднати мережі комп’ютерів разом, щоб усі 

комп'ютери у всесвітній мережі могли спілкуватися. 

Інтернет має архітектуру рівнів,що складається з п’яти 

шарів. Кожен з цих шарів слід розглядати як сервіс, а 

верхні шари використовують послуги нижніх шарів. 

Наприклад, шар зв'язку пов'язаний виключно з 

передачею даних по одному комунікаційному каналу 

або між двома сусідніми вузлами, а фізичний рівень 

пов'язаний з фізичними засобами для передачі сигналів 

через різні середовища, наприклад повітря (у випадку 

WiFi) або кабелі Ethernet. Інтернет-шар стосується 

переважно маршрутизації або пересилання пакетів даних 

між будь-якими двома вузлами, покладаючись на 

з'єднання, що забезпечується рівнем зв'язку, двох різних 

локальних мереж, використовуючи стандартну 
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глобальну адресацію як найкращу службу, а не надійну. 

Це досягається маршрутизаторами, які локально 

приймають рішення про переадресацію отриманих 

пакетів даних в одну з негайно підключених мереж. 

Використовуючи універсальний ненадійний зв’язок, що 

надається Інтернет-шаром, транспортний рівень 

стосується таких завдань, як надійність передачі та 

контроль заторів. Нарешті, прикладний рівень 

використовує цей глобальний та (за потреби) надійний 

зв’язок для різних додатків, таких як Web, електронна 

пошта, VoIP, віддалений вхід тощо. Така 

децентралізована та свідомо проста архітектура зробила 

Інтернет унікальним технічним подвигом, завдяки чому 

він масштабується на багато порядків.  

Існують подібності та відмінності між Інтернетом 

та ІоD. Маршрутизація – це завдання, що виконується 

обома мережами. Однак часовий масштаб, в який 

працює Інтернет, значно менший. У випадку з IoD, 

більш тривалий час обчислення може передбачати 

розрахунок більш оптимальних маршрутів. Таким 

чином, існує можливість прийняти протоколи 

маршрутизації та відповідно їх корегувати. Ще одна 

відмінність полягає в тому, що в Інтернеті пакети, які 

перевантажують систему, можна зручно скинути, 

оскільки пакети буферизовані і їх повторна доставка 

дешева. У випадку IoD неможливо скинути дрони, 

оскільки вони є фізичними об'єктами, і єдиний варіант - 

звільнити повітряний простір, наказавши їм здійснити 

посадку , що є дорогим завданням. Таким чином, 

необхідно застосувати певні правила, щоб система 

працювала в межах своєї здатності, залишатися 

економічною та життєздатною.  

Стільникова мережа. У стільниковій мережі 

область покриття найчастіше поділяється на соти, що 

утворюють сотовий малюнок. Сигнали зв'язку в кожній 

комірці передаються та приймаються від мобільних 

користувачів спеціальною базовою станцією. Кожна 

базова станція використовує певну частоту, яка 
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відрізняється від частоти близьких базових станцій, щоб 

мінімізувати перешкоди. Діапазон сигналу для кожної 

базової станції визначає розмір кожної комірки. Кожна 

базова станція може здійснювати лише певну кількість 

дзвінків по своєму частотному каналу. Отже, головним 

рушієм у визначенні розміру кожної комірки є очікувана 

кількість користувачів мобільного зв'язку в регіоні. 

Отже, густонаселені райони міста можуть мати багато 

менших осередків, тоді як у сільській місцевості 

використовується менше сот із більшим ареалом. Кожна 

з базових станцій підключена до центрального об'єкта, 

який називається комутаційним офісом мобільного 

зв'язку (MTSO). MTSO відповідає за періодичну 

локалізацію мобільних підрозділів та присвоєння їм 

базової станції. Крім того, він призначає канали для 

кожного виклику і виконує завдання передачі або 

передачі, що в основному є передачею відповідальності 

за рухомий мобільний блок з однієї базової станції на 

іншу базову станцію, коли він входить до нового 

розділу.  

В галузі телекомунікацій, є правило яке полягає в 

тому, що виклик не повинен бути прийнятий, якщо не 

вистачає ресурсів для його підтримки до його 

завершення. Отже, процес передачі  викликає унікальну 

проблему, оскільки невідомо, чи сприйняття дзвінка в 

комірці призведе до більш пізнього припинення, 

оскільки мобільний блок входить у нову соту через 

відсутність доступних каналів у новій комірці. Оскільки 

базові станції зазвичай належать одній корпорації, 

MTSO централізовано приймає рішення, чи дозволяти 

користувачеві доступ, намагаючись мінімізувати 

ймовірність відмови від виклику. Як ми побачимо, 

аналогічна проблема існує для безпілотників в IoD. 

Набагато дешевше утримувати безпілотник на землі, ніж 

дозволити йому злетіти та пізніше заземлити його 

(наказати йому приземлитись) або затримати його (наказ 

навести або виконати схеми тримання) через брак 
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ресурсів. Отже, IoD має структуру, схожу на структуру 

стільникових телекомунікаційних мереж. 

Є ще різні відмінності між IoD та стільниковими 

мережами на абстрактному рівні. Тонка різниця полягає 

в тому, що у випадку з мобільною мережею MTSO не 

знає, яка комірка буде наступною коміркою, яку 

використає мобільний блок після прийому дзвінка в 

першу чергу. Але в IoD джерело та місце призначення в 

більшій мірі відомі для подорожі безпілотниками, що 

дозволить оптимізувати використання мережевих 

ресурсів. Інша відмінність полягає в центральній ролі, 

яку відіграє MTSO, яка частково можлива, оскільки 

кожна компанія має ексклюзивні права на певні смуги 

частот у спектрі частот. Однак, під час проектування 

ІОD, кожна частина повітряного простору повинна бути 

спільною для всіх компаній, що обслуговують один і той 

же повітряний простір, а отже, кількість ресурсів, 

доступних для кожної компанії, менш передбачувана. 

Виключне право на частину спектру зробило вхід нових 

конкурентів на стільниковий ринок досить важким, що 

фактично призвело до ринку з обмеженою кількістю 

постачальників. 

Більш детально розглянемо використання 

стільникових мереж у сільському господарстві. 

Сільське господарство – це ще одна важлива 

галузь промисловості, де дрони можуть сприяти 

збільшенню виробництва (наприклад, обприскування 

сільськогосподарських хімікатів та картографування 

інформації про сільськогосподарські угіддя). Дрони для 

логістики та розповсюдження можуть заощадити час, 

зменшити витрати та заощадити робочу силу. Зі 

швидким зростанням індустрії безпілотників та 

розширенням застосувань безпілотників обмеження 

існуючих рішень для зв'язку та контролю між дроном та 

його контролером стають все більш очевидними. 

Мобільні мережі можуть значно розширити поля 

застосування безпілотників та допомогти створити 

величезну економічну цінність [5], [6]. Довгострокова 
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еволюція (LTE-Advanced, aka, 4G +) та 5G мобільні 

мережі допомагають подолати перешкоди, з якими 

стикається індустрія безпілотників, надаючи такі 

можливості, як дистанційне управління в режимі 

реального часу, передача зображення HD / відео, 

ефективна ідентифікація безпілотників і регулювання, і 

високоточне позиціонування. Мобільні мережі можуть 

значно розширити діапазон зв’язку для передачі в 

реальному часі інформації дистанційного управління 

безпілотниками порівняно з використанням захищених 

технологій зв'язку, які не розгорнуті по всій країні. 

Високошвидкісні та низькі затримки зв’язку, що 

забезпечуються мобільними мережами, дозволяють 

передавати зображення HD / відео HD і тим самим 

призводять до кращого досвіду роботи користувачів. 

Ідентифікація та регулювання безпілотників. 

Мобільні мережі можуть полегшити ідентифікацію та 

регулювання безпілотників, допомагаючи в реєстрації, 

моніторингу, прогнозуванні та координації дронів.  

• Реєстрація: За допомогою визначення та 

стандартизації номера апарату безпілотника, серійного 

номера, номера IMEI дрона та серійного номера 

управління польотом весь процес від початкового 

виробництва безпілотника до експлуатації можна 

контролювати впорядковано. Шляхом стандартизації 

процесу реєстрації користувачів та власників 

безпілотників та мобільних мереж за допомогою 

верифікації, користувачі безпілотників та власники 

можуть бути юридично наглядові.  

• Моніторинг: підключення бездротових мереж і 

передача даних через мобільні мережі можна 

ідентифікувати та контролювати. За допомогою 

додаткових регуляторних протоколів бездротові 

програми можна повністю контролювати в режимі 

реального часу.  

• Прогноз: шляхом відстеження місць 

розташування безпілотників та моніторингу руху 

польотів та маршруту умови польоту можна динамічно 
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оцінювати, і відповідно до цього, можна зробити 

попередження про можливі ризики.  

• Координація: За допомогою дозволеного нагляду 

за всіма вертикальними галузями, обмін інформацією 

між галузями та різними підприємствами може бути 

координованим, що призводить до більш ефективного 

контролю руху безпілотників. 

Безшовне покриття. У таблиці 1 представлено 

чотири узагальнені рівні вимог покриття як на висоті, 

так і на широкій території. Для використання дронів в 

сфері розваг достатньо наявність хот-спотів (стадіони, 

туристичні зони та комерційні зони). Для огляду та 

логістики ліній електропередач (ЛЕ) або базової станції 

(БС) необхідне широкомасштабне покриття у міській, 

приміській та сільській місцевості. Безшовне покриття 

дронів стане важливішим для планування мережі в 

майбутньому. На відміну від традиційного покриття 

мережі, що обслуговує в основному наземних 

користувачів, покращене покриття в небі потрібно, щоб 

обслуговувати користувачів безпілотників, які літають 

на різних висотах. Для захисту рослинності (наприклад, 

обприскування сільськогосподарських хімікатів) 

достатньо покриття до 10 м висоти. Для огляду лінії 

електропередач або БС потрібне покриття до 50 м - 100 

м висоти. Для картографування сільськогосподарських 

угідь необхідне покриття до 200 м - 300 м висоти, тоді як 

для огляду верхнього повітряного трубопроводу може 

знадобитися висота до 300 м - 3000 м висоти. 

Обслуговування такого широкого спектру сценаріїв 

покриття на різних висотах є складним для мобільних 

мереж. 

Таблиця 1. Вимоги до підключення для 

використання дронів 

Покр

иття 

Покриття на висоті Покриття на 

площі 

Висо

та 

Типовий випадок 

використання 

Сценарій Типови

й 

випадок 
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викорис

тання 

10 м Захист 

рослинності 

(обприскування 

сільськогосподар

ськими 

хімікатами) 

Хот-спот 

зони (стадіон, 

туристична 

зона, 

сільськогоспо

дарські угіддя 

Повітря

ні 

розваги, 

огляд 

сільсько

господа

рських 

угідь 

50-

100 м 

Огляд ліній 

електропередач / 

базових станцій, 

порятунок, 

повітряний 

моніторинг, 

логістика 

Вздовж ліній 

(електростанц

ії, вежа 

базової 

станції) 

Огляд 

ліній 

електро

передач 

/ 

базових 

станцій 

200-

300 м 

Створення карт 

сільськогосподар

ських угідь 

Міські зони Порятун

ок, 

монітор

инг 

повітря

ного 

простор

у 

300-

3000 

м 

Перевірка з 

повітря 

Міські, 

приміські та 

сільські зони 

Логісти

ка та 

перевез

ення 

 

Швид

кість 

переді

чі 

даних 

Рівен

ь  

Значення  Типові застосування 

1 Uplink 200 кбіт / 

с 

Контроль та передача 

команд 

2 Uplink 4 Мбіт / с Передача даних 1080р 

3 Uplink 15 Мбіт / 

с 

4K HD відео 
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4 Uplink 60 Мбіт / 

с 

8K HD відео 

5 Uplink 1 Гбіт / с AR/VR 

 

Затри

мка  

Рівен

ь 

Затримка з кінця 

в кінець 

Мережева 

затримка 

Типові 

застосув

ання 

1 < 400 мс < 40 мс Передач

а 

зображе

ння, 

відео 

2 <100 мс < 20 мс Віддале

ний 

контрол

ь в 

реально

му часі 

 

Позиц

іонув

ання 

Рівен

ь 

Точність  Типові застосування 

1 < 50 м Повітряне 

спостереження 

2 < 10 м Управління польотом 

на поточному етапі 

3 < 1 м Контроль польоту на 

майбутньому етапі 

4 0,1 м Створення карт 

сільськогосподарських 

угідь, автоматичне 

заряджання  

Враховуючи аграрний потенціал України дана 

технологія може бути дуже цінною. Станом на 2020 

майже вся територія України має 3G покриття. Для 

впровадження даної технології потрібна співпраця 

основних компаній мобільного звя’зку з найбільшими 

аграрними підприємствами для утворення глобального 

4G покриття сільськогосподарських угідь. 
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Дано визначення поняття бездротових технологій 

і наведено приклади використання у сферах 

повсякденного життя. Описано одні з найпоширеніших 

бездротових технологій передачі даних та основні 

переваги і недоліки технологій Wi-Fi, Bluetooth Low 

Energy, ZigBee. Наведено приклади використання 

кожної із технологій в різних сферах повсякденного 

життя. Показано основні характеристики бездротових 

технологій Wi-Fi, Bluetooth Low Energy, ZigBee. 

Бездротові технології – це клас інформаційних 

технологій, який передбачає передачу даних між 

пристроями на відстань без використання проводових 

з’єднань, а саме за допомогою радіохвиль, лазерного, 

оптичного та інфрачервоного випромінювання. На 

теперішній час бездротові технології набули широкого 

розповсюдження в різних сферах повсякденного життя. 

Вони використовуються для вирішення завдань в 

медицині (моніторинг життєво важливих показників 

здоров’я), для збору даних на підприємствах, для 

потокового відтворення мультимедіа або керування 

освітленням в будинку. 

В Україні одною з найпоширеніших технологій 

для швидкісної безпровідної передачі даних є технологія 

Wi-Fi. Їй відводиться близько 80% ринку радіо доступу 

[1]. Дана технологій досягла свого досить великого 

поширення завдяки використанню неліцензованої смуги 

частот для передачі даних, що дало підтримку багатьом 

виробників бездротового мережевого обладнання, але 

спричинило завантаженість даної смуги частот, та має 

більше енергоспоживання у порівнянні з іншими 

локальними бездротовими технологіями передачі даних.  
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Wi-Fi використовують для побудови локальних 

мереж з високою швидкістю передачі даних. Технологія 

Bluetooth Low Energy (BLE) [2] використовується для 

побудови бездротових  персональних мереж (PAN). BLE 

в основному використовується в побутовому 

застосуванні, спорті, сфері охорони здоров’я, безпеки, 

IoT. Завдяки синхронізації всіх пристроїв у персональні 

мережі є можливість близького розташування великої 

кількості передавачів. Однією з переваг даної технології 

є низьке енергоспоживання, що дає можливість створити 

мережу з передавачами без постійного джерела 

живлення.  

ZigBee [3] – це бездротова технологій передачі 

даних, яка призначена для побудови систем збору даних 

і управління, гарантує безпечне передавання даних, 

можливість роботи пристроїв без постійного джерела 

струму. Однією з переваг даної бездротової технології є 

масштабованість, можливість самоорганізації і 

самовідновлення завдяки топології мережі «сітка», але 

ця перевага зумовлює значну вартість побудови. На 

даний час ZigBee використовується  для систем збору 

даних та керування у промисловому секторі, створення 

сенсорних мереж, реалізації концепції Розумний 

будинок, систем безпеки.  
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Розглянуто специфікацію LoRaWAN та її основні 

характеристики. Наведено переваги та сфери 

використання даної технології. Освітлено 

використання даного стандарту в Україні. 

Представлено приклад використання даного стандарту 

компаніями “Київстар” та «Vodafone Україна». 

Специфікація LoRaWAN є широкосмуговим 

мережевим протоколом малої потужності (LPWA), 

призначений для бездротового підключення «речей», до 

регіональних, національних або глобальних мереж і 

орієнтований на основні вимоги до Інтернету, такі як 

двонаправлений зв'язок, наскрізна безпека, мобільність і 

послуги локалізації.[1] 

Нагадаємо, що в специфікації LoRaWAN 

використовується широкосмуговий мережевий протокол 

малої потужності (LPWA), призначений для 

бездротового підключення інтернет-сенсорів до 

регіональних, національних або глобальних мереж. 

LoRaWAN підтримує двонаправлену зв'язок, наскрізну 

безпеку, мобільність і послуги локалізації. 

 Серед переваг LoRaWAN слід зазначити, перш за 

все, великий радіус дії і високу проникаючу здатність. 

Стандарт LoRa працює в діапазоні 868 МГц, що 

забезпечує широкий радіус покриття. Навіть в міській 

забудові сигнал LoRa діє в радіусі до двох кілометрів 

при потужності передавачів всього в 25 мВт. Правда, 

розмір пакета тут дорівнює всього 51 байт (корисне 

навантаження). Швидкість передачі даних в режимі 

LoRaWAN коливається від 0,3 кбіт / с до 50 Кбіт / с (в 

режимі FSK). Такі обсяги не підходять для інтернет-

користувача, але цілком оптимальні для різних 
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лічильників або сенсорів відкриття люків або 

заповнення контейнерів. Ще одна важлива перевага - 

низький рівень споживання енергії. Наприклад, пристрої 

А-класу працюють від однієї батарейки до 10 років. 

Такий пристрій в основному знаходиться в режимі 

«сну», прокидається за розкладом, обмінюється з 

сервером інформацією, а потім знову «засинає». 

 Пристрої LoRaWAN знаходяться в ефірі дуже 

мало часу: вони виходить на зв'язок тільки для передачі 

сигналу в зазначений час і генерують мінімум 

службового трафіку. Передача одного пакету займає від 

0,1 до 2 секунд. Таким чином, до однієї базової станції 

LoRa можна підключити тисячі IoT-пристроїв. Крім 

того, LoRa – це відкритий стандарт, завдяки чому безліч 

незалежних вендорів випускають сумісні між собою 

пристрої. Це забезпечує їх низьку вартість. 

Популярний напрям у галузі Інтернету речей – 

установка лічильників газу, води чи електрики, здатних 

автоматично і з заданою регулярністю передавати дані 

про споживання ресурсів в будь-якої центр обробки 

даних. На відміну від звичайних лічильників вони мають 

ширші можливості, наприклад, лічильники води мають 

захист від впливу магнітів, які громадяни часто 

встановлюють, щоб зменшити показники спожитих 

ресурсів. 

 Найбільші перспективи має смарт-освітлення. 

Така система здатна гнучко регулювати потужність 

освітлення в залежності, наприклад, від трафіку 

паркінгу. Чим більше машин, тим більше світла, і 

навпаки. В результаті економія на електроенергії може 

скласти до 60%. 

Одна з найбільш перспективних областей 

використання Інтернету речей - агросектор. Уже зараз 

фермери використають спеціальні пристрої для 

перевірки вологи, температури і кислотності ґрунту. 

Станом на зиму 2020 року компанії Київстар та 

Водафон побудували інфраструктуру для розгортання 

мережі,завдяки якій в майбутньому можна буде 
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реалізувати концепцію розумного міста. В таких містах 

як: Харківська обл. - агробізнес, контроль вологості і 

температури грунтів; Кропивницький - дистанційний 

збір показників газу; Чернівці – «розумне» управління 

відходами, контроль якості повітря в приміщенні, CO, 

CO2, задимлення; Львів – дистанційний збір показників 

електроенергії; Луцьк – дистанційний збір показників 

води; Київський регіон – дистанційний збір показників 

води, Smart Parking, моніторинг навколишнього 

природного середовища, "розумне" висвітлення, 

логістика, агробізнес, контроль вологості і температури 

грунтів, контроль параметрів зберігання харчових 

продуктів. 
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Розглянуто реалізацію протоколу MGCP на 

прикладі устаткування IPConnect виробництва компанії 

Nortel Networks. Вказано особливості концепції побудови 

устаткування IPConnect та відмінності протоколу 

H.323 від MGCP. Виділено чотири основні елементи з 

точки зору функціональної побудови в IPConnect та 

наведена її інфраструктура, а також вказано 

результат еволюції ОКС7 в напрямку пакетної передачі 

інформації.  

Розглянемо реалізацію протоколу MGCP на 

прикладі устаткування IPConnect виробництва 

компанії Nortel Networks. IPConnect - це набір 

сумісних апаратно-програмних засобів, об'єднаних 

єдиною ідеологією і технологічною базою. Він 

охоплює системи управління з'єднаннями і 

обробки викликів, сервери додатків, шлюзи, а 

також апаратуру, встановлену безпосередньо у 

користувачів. Масштаби мереж, створюваних на 

базі цього рішення, практично не обмежені. 

І ще одна важлива особливість: концепція 

побудови устаткування IPConnect дає оператору 

можливість вибрати те рішення, яке відповідає 

його поточним потребам, і поступово нарощувати 

потужність мережі, інвестуючи кошти поетапно і 

співвідносячи цей процес з темпами розвитку 

бізнесу та фінансовими можливостями. 

Як відомо, до недавнього часу єдиним 

протоколом, що регулює процес керування 

з'єднаннями в мережах IP-телефонії, був протокол 

Н.323. Цей протокол досить широко поширений і 

добре зарекомендував себе в рішеннях IP-
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телефонії. Але, на жаль, Н.323 не може гарантувати 

прозорість з’єднань з ТфОП, що використовують 

сигналізацію ОКС7. Ця обставина обумовила вибір 

протоколу MGCP в якість основного протоколу в 

обладнанні IPConnect (що, втім, не відкидає повністю 

протокол Н.323). Протокол MGCP спеціально 

оптимізовано для потреб телефонії, і компанія Nortel 

Networks бере активну участь в його розробці та 

впровадженні. 

З точки зору функціональної побудови в IPConnect 

можна виділити чотири основних елементи (Рис.): 

 шлюз між ТФОП і IP-мережею (CVX 1800); 

 система обробки викликів (IPConnect Call 

Engine - ICE); 

 шлюз сигналізації (USP); 

 різні додатки - наприклад, IVR. 

 
Рисунок - Інфраструктура IPConnect 

 

Результатом еволюції ОКС7 в напрямку пакетної 

передачі інформації стала поява сімейства протоколів 

IPS7 (більше 20), що описують конкретні процедури 

упаковки / розпаковування сигналів ОКС7. У їх числі - 

аналоги протоколів ISUP, INAP і інших, що 

використовуються в системі сигналізації ОКС7. Ці 

http://wiki.kspu.kr.ua/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:VoIP_8.7.png
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протоколи мають різні модифікації, що 

враховують особливості, властиві національним 

системам сигналізації.  
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ІНФОРМАЦІЇ ЧЕРЕЗ ІР-МЕРЕЖІ 

Мінаєв Олександр Павлович  
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Вказано принцип системи передавання голосових 

даних. Наведено основні переваги ІР-телефонії. 

Розглянуто основні причини виникнення затримок при 

передачі мови по ІР-мережі. Вказано вимоги до ІР-

мереж. Розглянуто засоби забезпечення якості передачі 

мови в ІР-телефонії. Проаналізовано роботу протоколів 

RSVP, RTP і RTCP і виявлено особливості забезпечення 

якості передачі мови на базі цих протоколів, а також 

розглянуто технологію диференційного обслуговування. 

 ІP-телефонія – це технологія, яка пов'язує 

телефонію та Інтернет. Донедавна телефонні мережі і 

мережі на базі протоколів ІP (ІР мережі) існували 

практично незалежно один від одного й 

використовувалися з різною метою. Телефонні мережі 

використовувалися для передачі голосової інформації, а 

ІP-мережі – для передавання цифрових даних. 

Технологія ІP-телефонії поєднує ці мережі за допомогою 

спеціального пристрою - голосового шлюзу або gateway. 

До шлюзу з одного боку підключаються телефонні лінії, 

а з іншого – ІP- мережа (наприклад, Інтернет). 

Технологію передачі мовної інформації з 

використанням протоколу ІP називають Voіce over ІP 

(скорочено VoіР). Система передавання голосових даних 

працює таким чином. Користувач набирає зі свого 

телефонного апарату номер доступу до IP-шлюзу 

компанії, яка забезпечує послугу IP телефонії; потім 

вводить код виходу у міську мережу та номер абонента; 

IP-шлюз з'єднується з іншим IP-шлюзом, розташованим 

максимально близько до місця призначення. Другий 

шлюз у свою чергу, по телефонній мережі з'єднується з 

конкретним абонентом. Після встановлення з'єднання 
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між двома телефонними апаратами починається 

голосове спілкування: один IP-шлюз перетворює голос у 

цифровий сигнал, стискає, щоб видалити надлишковість, 

властиву людській мові, й передає невеликими 

пакетами. Інший IP-шлюз знову перетворює цифровий 

сигнал у голосовий. В результаті обидва абонента чують 

звичайний голос. Таким чином міжміський або 

міжнародний телефонний виклик здійснюється через 

міські телефонні мережі абонентів та глобальну мережу 

(Інтернет) (Рис. 1). 

 
Рисусок 1 - Схема передачі мовної інформації з 

використанням протоколу ІP 

 

 

Основними перевагами IP телефонії є: 

 зниження вартості розмови за рахунок: 

значного стискання мовної інформації; блокування пауз 

(діалогових, змістових), які звичайно складають до 

половини часу розмови; більш ефективного 

використання каналів зв'язку; одночасного використання 

одного каналу зв'язку багатьма абонентами; 

 можливість захистити канали зв'язку від 

прослуховування; 

 легкість у користуванні. 

Залежно від пристроїв абонентів, виокремлюють 

такі типи IP-телефонії: 

 комп'ютер і комп'ютер –найперший спосіб 

ІP-телефонії. Для його реалізації абонентам необхідно 

мати комп'ютери, підключені до Інтернету зі звуковими 
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картами та системами введення та виведення звукової 

інформації (колонки, мікрофон); 

 комп'ютер і телефон – при цьому одному 

абоненту потрібно мати комп'ютер з доступом до 

Інтернету зі звуковою картою та системою введення і 

виведення звуку, а іншому абоненту – звичайний 

телефон; 

 телефон і телефон – при цьому абонентам не 

потрібно ніякого спеціального устаткування – тільки 

звичайний телефон. Якість зв'язку як правило, є 

приблизно такою, як і при звичайній телефонній 

розмові. 

Однією з програм, які дозволяють дзвонити 

телефонним абонентам всього світу за допомогою 

технології передачі мовної інформації через Інтернет, 

є Skype.  

Затримки в ІР-мережах 

При передачі мови по ІР-мережі виникають 

набагато більші затримки ніж в ТМЗК. Ці затримки 

мають цілком випадковий характер. Є кілька основних 

причин виникнення затримок. По-перше це вплив 

мережі. Якщо завантаження мережі незначне, 

маршрутизатори та комутатори опрацьовують пакети 

практично миттєво, але при зростанні навантаження 

черги на опрацювання зростають, що й стає причиною 

затримок. Чим більше маршрутизаторів та комутаторів 

стоїть на шляху пакета до кінцевої точки, тим більший 

час запізнення, та більша варіація цього часу, тобто 

джиттер. 

Ще одним джерелом затримок є операційна 

система. Більшість сучасних операційних систем не 

можуть контролювати розподіл часу центрального 

процесора, між різними процесами з точністю, більше 

декількох десятків мілісекунд. Щоб мінімізувати вплив 

ОС деякі виробники шлюзів ІР-телефонії 

використовують ОС реального часу (VxWorks, pSOS, 

QNX, Neutrino). Ще одним рішенням проблеми тут може 

служити використання спеціалізованого процесора, який 
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обробляв би мовну інформацію не завантажуючи 

центральний процесор. 

Третьою причиною затримок може стати кодек. 

Оскільки більшість сучасних алгоритмів кодування 

орієнтовані на пакетну передачу відліків, це в свою 

чергу веде до певної, хоч і невеликої, затримки. Тим 

більше, що для ефективної роботи кодеку потрібно 

аналізувати  інформацію, що надходить, об’єм якої 

перевищує об’єм одного пакета. 

 

Вимоги до ІР-мереж 

Закодована мовна інформація генеруються з 

заданою (не обов'язково фіксованою) швидкістю 

незалежно від завантаження мережі. Потрібно, щоб 

інформація була доставлена одержувачу з точно тією же 

швидкістю, з якою її генерував відправник. Передача 

такої інформації як аудіо, відео, синхронні потоки сама 

по собі не вимагає дуже малої затримки між джерелом і 

приймачем. Однак принципово необхідно, щоб затримка 

була передбачувана, тому що тільки в цьому випадку 

часові параметри переданих повідомлень можуть бути 

відновлені в приймачі. 

Вимоги до швидкості передачі інформації для 

різних послуг варіюються дуже широко. Наприклад, 

передача даних телеметрії в реальному часі може 

вимагати швидкості в декілька біт/с, для мовної 

інформації задовільної якості буде потрібно від 4 до 32 

Кбіт/с, для забезпечення якості на рівні ТМЗК необхідно 

до 64 Кбіт/с, передача відео вимагає від десятків Кбіт/с 

до десятків Мбіт/с (HDTV), у залежності від 

характеристик системи (розмір зображення, частота 

кадрів, спосіб кодування і т.д.). Вимоги до часу доставки 

теж можуть бути різні. Наприклад, при організації 

мовного зв'язку допускається наскрізна затримка від 12 

мс при відсутності эхокомпенсації (G.164), і до 400 мс 

при її наявності.  

Процес передачі даних по мережах з комутацією 

пакетів піддається впливу статистично змінної затримки 
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(джиттера), що виникає при обробці черг у вузлах 

мережі. Джиттер компенсується приймачем шляхом 

використання буфера відтворення. Приймач повинен 

мати інформацію про статистичні характеристики 

затримки, щоб передбачити необхідне місце в буфері.  

Мережа Інтернет була створена для передачі даних 

на основі адаптивної маршрутизації, що припускає 

ситуацію, коли дані можуть передаватись різними 

маршрутами, які обираються в залежності від певних 

умов. Крім того, у мережі Інтернет не передбачалося 

встановлення з'єднання між джерелом і приймачем 

інформації, тобто між комп'ютерами в мережі не 

встановлюється ніяких зв'язків. Це приводить до того, 

що пакети часто приходять до одержувача не в тій 

послідовності, у якій вони були передані. 

Інтернет - мережа з доставкою в міру можливості. 

Це означає, що мережа намагається доставити 

інформацію, але якщо це в силу певних причинами не 

виходить, інформація буде загублена. Утрати пакетів в 

Інтернет носять пакетний характер, тобто усередині 

деяких інтервалів часу губиться відразу багато пакетів. 

Ця характеристика мережі Інтернет робить важчою 

організацію передачі мультимедійної інформації, 

оскільки такі додатки нормально працюють тільки в 

умовах випадково-незалежних втрат. 

Крім того сьогодні Інтернет надає будь-яким 

додаткам і будь-яким користувачам однаковий рівень 

якості обслуговування. Це не дозволяє порівнювати 

якість послуг IР-телефонії з якістю послуг ТМЗК, тому 

що в ТМЗК існують і діють дуже тверді специфікації 

якості обслуговування викликів. Для рішення названої 

проблеми необхідно забезпечити можливість 

резервування ресурсів мережі в процесі встановлення 

з'єднань. 

Забезпечення якості передачі  мови в ІР-телефонії 

Забезпечення якості передачі мови на базі 

протоколу RSVP 
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Одним із засобів забезпечення якості ІР-телефонії 

та особливо Інтернет-телефонії є використання 

протоколу резервування ресурсів (Resource Reservation 

Protocol, RSVP), рекомендованого комітетом IETF. З 

допомогою RSVP мультимедійні програми можуть 

вимагати спеціальної якості обслуговування (specific 

quality of service, QoS). Протокол RSVP забезпечує 

певний рівень QoS завдяки тому, що на кожному вузлі, 

котрий зв’язує між собою учасників розмови, 

заздалегідь резервується деяка частина пропускної 

здатності (рис.2). Використовуючи RSVP відправник 

періодично інформує приймач про вільну кількість 

ресурсів повідомленням RSVP Path. Транзитні 

маршрутизатори, через які передається повідомлення 

Path, в свою чергу, аналізують кількість своїх вільних 

ресурсів, резервують частину пропускної здатності і 

повідомляють пре це відправника повідомленням RSVP 

Resv. Взагалі механізм роботи протоколу RSVP не є 

досконалим. При застосуванні даного протоколу 

можливе виникнення ряду проблем, тому на практиці 

використання протоколу RSVP має хороші перспективи 

лише на корпоративному рівні. 

 

Рисунок 2 - Робота протоколу RSVP 

 

Забезпечення якості передачі мови на базі 

протоколу RТP 

Компенсувати негативний вплив джиттера та 

затримок дозволяє розроблений IETF протокол 
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прикладного рівня RTP (Real-time Transport Protocol), 

котрий використовується технологіями H.323, та SIP. 

Даний протокол використовується для доставки 

чутливої до затримок інформації. RTP не має власних 

механізмів, гарантуючих своєчасну доставку пакетів, – 

це виконують протоколи нижніх рівнів. Зазвичай 

протокол RTP працює поверх UDP, проте може 

використовувати й інші транспортні протоколи (Рис. 3) 

Служба RTP передбачає накази  типу корисного 

навантаження номеру пакета в потоці, а також 

використання часових міток. Відправник помічає кожен 

RTP-пакет часовою міткою, завдяки чому одержувач 

може вичислити сумарну затримку. Різниця в затримці 

пакетів дозволяє визначити джиттер, а значить 

зменшити його вплив – всі пакети будуть видаватися 

додатку з однаковою швидкістю. 

 

 
Рисунок 3 - Місце протоколів RTP, RTCP та RSVP 

в протокольному стеці   TCP/IP 

Забезпечення якості передачі мови на базі 

протоколу RТСP 

Можливості RTP можна розширити об’єднавши 

його з протоколом керування передачею в реальному 

часі (Real-time Transport Control Protocol, RTCP), також 

розробленим IETF. За допомогою RTCP контролюється 

доставка RTP-пакетів. Основною функцією RTCP є 

організація зворотного зв’язку з протилежною стороною 

для звіту про якість прийнятої інформації. RTCP передає 

дані про значення джиттера, затримку, кількість 

переданих та втрачених пакетів. Ця інформація може 

бути використана передавачем для зміни параметрів 

передачі, наприклад для зменшення коефіцієнта 

стиснення інформації з метою покращення якості 

передачі. 
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На практиці вищеописані протоколи 

використовуються сумісно один з одним. Тільки в 

такому випадку можна досягти покращення якості 

передачі чутливої до затримок інформації. 

Забезпечення якості передачі мови на базі 

диференційного обслуговування 

Технологія диференційного обслуговування 

(DiffServ) бере свій початок з більш ранньої технології 

інтегрованого обслуговування (IntServ). Проте DiffServ 

пропонує більш простий та масштабований метод QoS 

для додатків реального часу. Ключовим моментом даної 

технології є пере визначення поля „Тип сервісу” в 

заголовку ІРv4. В технології DiffServ поле „DS” містить 

інформацію, на основі якої вузли вдовж маршруту 

вирішують яким саме чином опрацювати даний пакет. 

На даний час стандартизовані два значення поля: Default 

(DE) – по мірі можливості, прийняте по замовчуванню, 

та Expedited Forwarding (EF) – термінова відправка. 

Використання технології DiffServ дає можливість 

класифікувати та об’єднати однотипні потоки. Весь 

трафік з однотипними мітками обробляється однаковим 

чином, що значно полегшує та пришвидшує обробку 

трафіку в цілому. Така перспектива робить реалізацію 

DiffServ, як в корпоративній так і в глобальній мережі 

більш реальною задачею порівняно з реалізацією його 

попередником IntServ. На даний час все більше 

виробників мережевого обладнання включає підтримку 

технології DiffServ в свої вироби. Це говорить тільки 

про те, що дана технологія насправді покращує передачу 

чутливої до затримок інформації через глобальні мережі, 

не створюючи при цьому великих накладних видатків.  
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Розглядаються способи накопичення досвіду 

проектних рішень в області створення програмних 

продуктів для подальшого їх використання при 

проектуванні нових програмних комплексів та 

інформаційних систем. 

 

Багато в чому ефективність програмного продукту 

або інформаційної системи залежить від обраних 

проектних рішень для створення цієї системи. Але 

проектування інформаційної системи і її окремих 

елементів - досить трудомісткий процес, що вимагає 

великої кількості часу і сил на пошук проектних рішень 

для кожного елемента інформаційної системи, їх 

оптимізацію, реалізацію, тестування і доопрацювання. 

[1] 

Скорочення трудомісткості проектування і 

супроводу системи досягається за рахунок модульності, 

відкритості та модернізованих її програмних засобів. 

Модульний підхід до проектування програмного 

забезпечення забезпечує простоту заміни і доповнення 

процедур, даних та функціоналу. 

Але програмні модулі і компоненти можуть бути 

досить універсальні. І, таким чином, є виправданим їх 

повторне використання в інших проектах. 
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Тому має сенс накопичувати досвід проектних 

рішень для подальшого їх використання в інших 

проектах. Використання наявного досвіду проектних 

рішень для інших завдань в майбутньому називають 

повторним використанням. 

У сучасному програмуванні виникла нова 

парадигма - повторне проектування і використання 

програмного забезпечення в широкому сенсі цього 

поняття. [2] 

При створенні програмних продуктів та 

інформаційних систем повторно можуть 

використовуватися: 

 Окремі елементи програм - класи, модулі і функції; 

 Моделі і структури даних; 

 Математичні моделі та алгоритми. 

Прикладні програми можуть використовуватися 

повторно. наприклад, рішення задачі з різними 

вихідними даними також представляє собою повторне 

використання програми. 

Можна також використовувати окремі елементи 

програм, наприклад взяти з раніше написаної програми 

конкретний клас або функцію, яка вирішує певну 

підзадачу, і використовувати ці елементи в нових 

проектах, де також потрібно рішення цієї підзадачі.  

Розроблено безліч структур даних, призначених 

для використання в різних ситуаціях. Наприклад, 

структура даних «Бінарне дерево» відмінно підходить 

для зберігання упорядкованого масиву даних і швидкого 

пошуку елементів. А також є більш спеціалізовані 

структури даних. Наприклад «Стек», заснований на 

структурі даних «Список», дозволяє обробляти дані за 

схемою останній увійшов - перший вийшов. Залежно від 

завдання можна вибрати найбільш підходящу структуру 

для зберігання даних.  

Алгоритми і математичні моделі для вирішення 

задач також можуть використовуватися багаторазово. 

Прикладом цього є різні алгоритми сортування, 

алгоритми пошуку шляху в графі та інші. 



607 
 

Розглянемо засоби для накопичення і 

використання досвіду проектних рішень. 

1. Література. Існує безліч книг, де описані 

найбільш корисні структури даних і алгоритми з 

поясненнями, в яких випадках, для яких завдань і на 

яких обсягах даних дане рішення ефективно. Такі 

рішення протестовані на предмет швидкодії, точності і 

інших ключових параметрів. Мінус в тому, що зазвичай 

вони описані в математичних формулах або на 

природній мові. написання такого алгоритму на 

конкретній мові програмування все одно зажадає зусиль 

розробника. 

2. Бібліотеки класів і модулів. Один з 

найпоширеніших способів накопичення і використання 

досвіду при створенні програмних продуктів - це 

використання бібліотек. В одну бібліотеку об'єднують 

набір модулів, класів або функцій для вирішення 

певного пласта задач по одній тематиці. Наприклад, 

бібліотека «OpenGL» містить в собі інструменти для 

роботи з графікою: створення ліній, геометричних фігур 

і їх отрисовка. А бібліотека «math.h», що входить в набір 

стандартних бібліотек в C ++ містить в собі функції для 

математичних обчислень. 

Звертаючись до досвіду інших галузей, наприклад, 

до будівництва або машинобудуванню, можна помітити, 

що системи автоматизованого проектування (САПР) 

значно підвищують якість і швидкість прийняття 

проектних рішень. 

Підхід автоматизованого проектування в 

програмування не так добре розвинений, як в 

вищезгаданих галузях, проте проектування інтерфейсів в 

середовищах розробки Visual Studio або JDeveloper 

можна віднести до автоматизованого проектування. 

Проектування графічного інтерфейсу програми в них 

виконується за допомогою візуальних засобів, а 

програмний код генерується автоматично. 

Розвиток підходу автоматизованого проектування 

призведе до зменшення трудомісткості розробки 
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програмних засобів, адаптації їх до умов експлуатації 

при впровадженні, а також їх супроводі, то є 

модифікації, зумовленої необхідністю усунення 

виявлених помилок і / або зміни функціональних 

можливостей.  

 

Список використаної літератури: 

1. Красилов А. А. Информатика в семи томах. Том 

7 Интеллектуальные системы (Системы решения 

проблем), - М. 1997-2003 г. 

 

2. С. Макконел Досконалий код. Мастер-клас, 

2005. – 896 с. 
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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ. 

Фоломєєв Єгор Сергійович,                                                                                      

Державний університет телекомунікацій                                                          

Навчально-науковий інститут                                                                    

Інформаційних технологій                                                                                       

 м. Київ 

   Термін «штучний інтелект» з'явився в 1956 році, але 

справжньої популярності технологія штучного інтелекту 

досягла лише сьогодні на тлі збільшення обсягів даних, 

удосконалення алгоритмів, оптимізації обчислювальних 

потужностей і засобів зберігання даних. 

   Перші дослідження в області штучного інтелекту, 

 що стартували в 50-х роках минулого століття, були 

спрямовані на вирішення проблем і розробку систем 

символьних обчислень. У 60-х роках цей напрямок 

привернуло інтерес Міністерства оборони США: 

американські військові почали навчати комп'ютери 

імітувати розумову діяльність людини. Наприклад, 

Управління перспективних дослідницьких проектів 

Міністерства оборони США (DARPA) виконало в 70-х 

роках ряд проектів по створенню віртуальних вуличних 

карт. І фахівцям DARPA вдалося створити 

інтелектуальних особистих помічників в 2003 році, 

задовго до того, як з'явилися Siri, Alexa та Cortana. 

   Ці роботи стали основою для принципів автоматизації 

і формальної логіки міркувань, які використовуються в 

сучасних комп'ютерах, зокрема, в системах для 

підтримки прийняття рішень і розумних пошукових 

системах, покликаних доповнювати і примножувати 

можливості людини. 

   В науково-фантастичних фільмах і романах штучний 

інтелект часто зображують у вигляді людиноподібних 

роботів, захоплюючих влада над світом, на даному етапі 

розвитку технології ІІ зовсім не такі страшні і далеко не 

такі розумні. Навпаки, розвиток штучного інтелекту 

дозволяє цим технологіям приносити реальну користь у 

всіх галузях економіки. 
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У чому полягає важливість штучного інтелекту? 

   Штучний інтелект дозволяє автоматизувати 

повторювані процеси навчання і пошуку за рахунок 

використання даних. Однак штучний інтелект 

відрізняється від роботизації, в основі якої лежить 

застосування апаратних засобів. Мета штучного 

інтелекту - НЕ автоматизація ручної праці, а надійне і 

безперервне виконання численних великомасштабних 

комп'ютеризованих задач. 

   Штучний інтелект робить існуючі продукти 

інтелектуальними. Як правило, технологія штучного 

інтелекту не реалізується як окремий додаток. 

Функціонал штучного інтелекту інтегрується в наявні 

продукти, дозволяючи вдосконалити їх, точно так же, як 

технологія Siri була додана в пристрої Apple нового 

покоління. Автоматизація, платформи для спілкування, 

боти і «розумні» комп'ютери в поєднанні з великими 

обсягами даних можуть поліпшити різні технології, які 

використовуються вдома і в офісах: від систем аналізу 

даних про безпеку до інструментів інвестиційного 

аналізу. 

   Штучний інтелект адаптується завдяки алгоритмам 

прогресивного навчання, щоб подальше програмування 

здійснювалося на основі даних. Штучний інтелект 

виявляє в даних структури і закономірності, які 

дозволяють алгоритму освоїти певний навик. 

 

   Штучний інтелект дозволяє отримати максимальну 

користь з даних. З появою самообучающихся алгоритмів 

самі дані стають об'єктом інтелектуальної власності. 

Дані містять в собі потрібні відповіді - потрібно лише 

знайти їх за допомогою технологій штучного інтелекту. 

 

Література: 

1.https://www.sas.com/ru_ru/insights/articles/analytics/what

-is-artificial-intelligence.html 

  

https://www.sas.com/ru_ru/insights/articles/analytics/what-is-artificial-intelligence.html
https://www.sas.com/ru_ru/insights/articles/analytics/what-is-artificial-intelligence.html
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУЧАСНІЙ 

ОСВІТНІЙ СТРУКТУРІ 

Грабовський М.В.  

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий 

інститут інформаційних технологій 

м.Київ 

Анотація 

У статті представлена структура комплексу 

інформаційних технологій, що застосовується в 

сучасному освітньому середовищі. Представляє методи 

та форми використання інформаційного забезпечення 

навчального процесу, а також низку тривожних фактів 

пов’язаних із використанням інформаційних технологій, 

які мають бути враховані у навчальному процесі. 

Матеріали статті ґрунтуються на досвіді багаторічного 

функціонування та розвитку інформаційно-освітньої 

сфери на базі вищих учбових закладі 

Навчальні заклади використовують широкий 

спектр сучасних інформаційних технологій. Їх можна 

класифікувати за методами навчання, які містять: 

системи графічного та оперативного подання 

інформації;  комп'ютерні засоби самоосвіти, довідкові 

системи;  системи зв'язку, розрахунково-типографічне 

програмне забезпечення,  системи управління та 

дистанційний контроль знань [1].  Пристрої 

комп'ютерних проекторів та смарт-дошки можуть 

використовуватися як системи графічного та 

оперативного подання інформації.  Ці 

високотехнологічні засоби дозволяють активно 

використовувати ілюстративні матеріали на лекціях, 

підготовлених заздалегідь, і можуть візуально 

доповнювати та поширювати інформаційне зображення 

вивченого розділу.  Крім того, сучасні розумні дошки 

мають цілий ряд обчислювальних та графічних функцій, 

які здатні суттєво допомогти у процесі викладання 

інформації.  Іншим навчальним методом є використання 

програмного забезпечення для самостійного вивчення 



612 
 

предмету, яке представлене наборами електронних 

підручників та навчального програмного забезпечення 

для індивідуальної підготовки до різних курсів. 

Широкий вибір таких програм представлений на ринку 

навчальних продуктів [2]. Однак також можуть бути 

використані авторські розробки, створені на основі 

навчального закладу. Освітні довідкові джерела 

включають системи доступу до еталонної та освітньої 

інформації, необхідної в процесі підготовки. Перш за 

все, це глобальний інформаційний ресурс «інтернет», 

також виділені лінії доступу до бібліотечного фонду, 

доступ до необхідних розділів бази даних освіти. 

Системи зв'язку, насамперед, використовуючи інтернет, 

дозволяють отримувати та передавати інформацію, 

пов'язану з навчальним процесом. Використання 

обчислення-типографічного програмного забезпечення 

означає ознайомлення та отримання навичок для роботи 

з текстовими редакторами програмного забезпечення, 

графічними програмами, а також комп'ютерними 

методами презентації навчальних робіт, зроблених у 

рамках вивчених курсів. Під час вивчення 

методологічних форм комп'ютерної підтримки 

навчального процесу варто окремо і більш ретельно 

вивчити систему функціонування та дистанційного 

контролю, які були широко поширені з розробкою 

комп'ютерних технологій. Різні способи 

автоматизованого контролю прогресу, отримали 

унікальні можливості з розвитком програмної бази та 

широким поширенням інформаційних технологій в 

освітній сфері.  У сучасній школі, серед різноманітних 

підходів та форм організації повноцінного та 

об'єктивного контролю за успішністю учнів, слід 

відзначити незалежні один від одного методики 

тестування, зроблені з принципово різними цілями.  

Проходження середньострокового тестування 

проводиться у формі підсумкових діагностичних робіт, 

що реалізуються органами освіти для перевірки рівня 

успішності учнів у підконтрольних їм закладах.  Такий 
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метод спрямований на одночасний контроль прогресу 

великої кількості учнів, а також комп'ютерний збір 

результатів та автоматизовану обробку отриманих 

даних.  Організація такого контролю потребує 

високошвидкісних каналів доступу до інтернету та 

залучення  значної кількість людських і матеріальних 

ресурсів.  У цій системі можливо застосовувати прості 

технології тестування, коли кожен викладач може 

використовувати готові бази даних, що містять 

контрольні запитання, або створити свій власний банк 

тестів.  Тим часом важливо використовувати програми 

тестування та набори контрольних питань, які б 

відповідали певним вимогам. 

Досвід організації комп'ютерного управління на 

базі коледжу Національного науково-дослідного 

ядерного університету MEPhl дозволив сформувати 

основні вимоги до прикладних програм тестування та 

інтерфейсів, призначених для контролю студентів, 

теоретичного  знання з будь-якого предмета відповідно 

до рівня складності, а також з можливістю оперативного 

отримання статистично обробленої інформації для 

своєчасної корекції навчального процесу вчителем.  У 

цьому випадку робота учня з контрольною програмою 

містить наслідковий вибір у спливаючих вікнах назви 

вивченого предмета, класу (групи), імені викладача, 

імені перевіреної особи, друку особистого пароля  та 

вибір теми, над якою робиться тест.  Після цього учень 

отримав завдання, сформоване випадковим чином за 

алгоритмом, введеним учителем для цієї конкретної 

контрольної роботи, або за стандартним алгоритмом, 

вбудованим у програму.  Кількість контрольних 

запитань у завданні не обмежена і заявляється вчителем.  

Кожне питання пропонує вибір до 10 можливих 

відповідей.  Після отримання завдання учень вибирає 

одну або кілька номерів відповідей, які вважає 

правильними з запропонованих варіантів, і переходить 

до наступного питання.  Учень сам обирає послідовність 

відповідей на запитання.  Крім того, вони завжди 
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можуть повернутися до попередньої відповіді на 

запитання та змінити номер (або цифри) обраної 

відповіді.  Під час проходження тесту вказівка   часу 

залишається до кінця тесту і відображається у вікні, як 

опція.  Після закінчення роботи, студента інформують 

про свою оцінку, яка ставиться в залежності від 

заздалегідь визначених критеріїв [3,4].  Час може бути 

змінено для кожного тесту на викладачем.  

Тим не менш, інформаційно-технічні засоби разом 

з комп’ютерним підходом до вирішення цілого ряду 

завдань, можуть зробити гуманітарні роботи 

привабливими для учнів технічних навчальних закладів.  

Для цього необхідно вибрати такий вектор 

запропонованих досліджень, коли інформаційна 

підтримка проекту задовольняє потреби курсів різних 

навчальних дисциплін.  Це може бути комп’ютерний 

аналіз тексту, створення програм для статистичної 

обробки даних, пошук математичного алгоритму, що 

ілюструє ті чи інші функціональні закономірності.  

Програмні продукти, створені учнями, можуть також 

використовуватися для інформаційного забезпечення 

науково-дослідних та дослідно-конструкторських 

проектів, які розробляються учнями в різних сферах. 

Отже, інформаційне поле допомагає опосередковано 

вирішувати проблеми організації міжпредметних 

комунікацій [12] та підвищувати мотивацію учнів на 

більш ретельне вивчення курсів, що не входять до сфери 

їхніх професійних уподобань.  Робота зі створення 

електронних підручників, презентацій та відеоматеріалів 

до уроків, а також модернізація програм контролю 

прогресу (наприклад, розробка автоматично створених 

завдань) - ось сфери, що потребують застосування 

інформаційних технологій.  У всіх цих випадках 

спілкування між учнями, а також з викладачами проекту, 

спрямованого на розробку шляхів вирішення завдання, 

безумовно призведе до розширення світогляду та 

підвищення рівня освіти з суміжних дисциплін для всіх 

учасників  творчого колективу.  Варто також зазначити, 
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що процес неформальних комунікацій між учнями та 

вчителями, які є консультантами та керівниками 

проектів, не є однобічною формою передачі знань.  В 

деяких випадках учні мають набагато більший успіх 

порівняно зі своїми шкільними вчителями, і вони 

набагато більше обізнані в тих галузях знань, яким вони 

віддають перевагу.  Участь у багато дисциплінарних 

навчальних та дослідницьких проектах часто дозволяє 

вчителям отримувати цінні знання та вміння у суміжних 

аркадах безпосередньо від учнів.  

Однак ми не можемо забувати про ризики, які 

можуть посилитись надмірним захопленням технічними 

освітніми нововведеннями, здатними додати негативний 

вплив технологій, що широко поширився в соціальній 

сфері. Серед великого числа позитивних сторін 

застосування інтернет-технологій в навчанні можна 

відзначити і широкий спектр негативних впливів, 

оскільки інформаційні технології дозволяють 

користувачам не тільки обмінюватися необхідною 

інформацією, а й виконувати деякі завдання замість них, 

а цілий ряд завдань зводять до знаходження готової 

відповіді, що не завжди позитивно впливає на якість і 

ефективність навчання. Можливість зберігання та 

редагування даних в інтернеті породжує ще один 

недолік використання інформаційних технологій - 

недостовірність даних. Кількість інформації і легкість її 

поширення не дають можливості проконтролювати її 

якість і вірність. Величезна кількість неперевірених 

джерел, друкарських помилок можуть потягти за собою 

помилки у власній роботі [5]. Спираючись на завідомо 

неправдиві дані, неможливо правильно вирішити задачу 

і отримати при цьому вірну відповідь. Будь-який 

користувач може викласти у відкритий доступ 

результати своїх робіт, свої статті, висновки і 

припущення, при цьому ніхто не буде перевіряти його на 

грамотність і відповідність істині. Розвиток 

інформаційних технологій допомагає і сприяє 

отриманню нових знань та освіти. Але воно має і ряд 
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недоліків, здатних знизити не тільки рівень освіти, а й 

розвитку суспільства в цілому. Отже, необхідно 

пам'ятати про негативні сторони використання 

електронних ресурсів і коректно їх використовувати. 
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ОС SOLARIS – СЕРЕДОВИЩЕ РОЗРОБКИ 

Бученко Ігор Анатолійович 

Державного університету телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут Інформаційних 

технологій 

м.Київ 

В даній роботі розглянуто питання використання 

ОС Solaris як складову частину системного програмного 

забезпечення; операційну систему Solaris, розкрито її 

зміст та основні функціональні можливості. 

Зосереджено увагу на побудові складної 

багатоплатформної корпоративної комп’ютерної 

мережі на базі ОС Solaris.  

Оскільки більшості компаній для управління 

виробничими процесами не обійтися без власних 

спеціалізованих програм, їм необхідна платформа, що 

підтримує потужні засоби розробки, що забезпечує 

потреби великих груп розробників, яка припускає 

надійне і швидке розгортання додатків на віддалених 

машинах. ОС Solaris задовольняє перерахованим 

вимогам. 

Як модельне середовище, обрана проектувальниками 

програмного забезпечення вже більше десятиліття тому, 

системи Sun надають ефективність багатозадачною ОС і 

розвинений інтерфейс, заснований на X Window. При 

реалізації великих проектів мережеві системи Sun 

підтримують ефективну взаємодію команд 

проектувальників за допомогою потужних поштових 

засобів, файлового сервісу, інструментів 

конфігураційного управління. Операційні системи 

персональних комп'ютерів не забезпечують ні подібної 

різноманітності складних ресурсів, які складають основу 

прогресивних технологій розробки, ні інтегрованих 

мережевих засобів для підтримки групових розробок і 

розгортання нового програмного забезпечення. 

Для економічно ефективної розробки додатків потрібні 

не тільки хороші компілятори і відладчики. Операційна 

система повинна містити повноцінний набір базових 
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ресурсів, з яких розробники могли б будувати готові 

програми. В системі, що функціонує під управлінням ОС 

Solaris, є засоби мережевого доступу, поліекранні 

примітиви, розвинені функції мультимедіа, графіки, 

телекомунікації, побудова користувацького інтерфейсу, 

розробки інтернаціональних додатків. Широка 

різноманітність бібліотек, доступних від незалежних 

фірм, дозволяє ще більше прискорити розробку 

складних, критично важливих додатків. 

Середовище розробки Solaris дає найширший в 

промисловості вибір інструментів для підтримки всього 

життєвого циклу (розробка, розгортання, супровід) 

складних розподілених продуктів клієнт/сервер. 

WorkShop. 

Продукти WorkShop підтримуються ОС Solaris для 

платформ SPARC і x86. Стратегія багатоплатформності , 

що проводиться в життя компанією Sun Microsystems, 

дозволяє розробникам створювати додатки для різних 

платформ, не вивчаючи безлічі різнотипних 

інструментів з кількох оточень розробки. Завдяки повної 

відповідності специфікаціям SVR4 Application Binary 

Interface (ABI), один і той же вихідний код 

підтримується на всіх платформах. 

Sun Visual WorkShop. 

Лінія продуктів Sun Visual WorkShop являє собою 

передові розробки в промисловості Unix-середовища. 

WorkShop включає повний набір інструментальних 

засобів для найбільш популярних мов, серед яких C, 

C++, Ада, Фортран. Багатопотокові компілятори і 

відладчики дозволяють легко створювати додатки, що 

використовують переваги багатопроцесорних робочих 

станцій і серверів. ProWorks – це набір інструментів, що 

підвищують індивідуальну продуктивність праці 

розробника, а ProWorks/TeamWare містить інструменти 

управління кодом, версіями, засоби паралельного 

"make", які дозволяють групам розробників 

координувати зусилля при роботі над великими 
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проектами. ProWorks/iMPact містить засоби побудови 

багатопотокових додатків. 

У пакет WorkShop для кожної мови входять відповідні 

компілятори та індивідуальний комплект ProWorks, 

ProWorks/TeamWare і ProWorks/iMPact. 

Solaris Visual WorkShop C++ – це інтегрований комплект 

інструментів візуальної розробки, що підвищує 

продуктивність праці програмістів. У нього входять: 

візуальний будівник інтерфейсів; 

інтегроване середовище програмування, що допомагає 

переглядати, редагувати, компілювати, налагоджувати і 

налаштовувати додатки; 

мовні підсистеми C/C++; 

засоби розробки багатопотокових/багатопроцесорних 

додатків; 

засоби конфігураційного управління. 

WorkShop OpenStep. 

WorkShop OpenStep надає розробникам комплект 

передових графічних засобів для створення потужних 

об'єктно-орієнтованих програм. Об'єктні технології 

дозволяють вирішити багато ключових проблем 

сучасного програмування, в тому числі: 

зменшення часу і вартості розробок; 

підвищення якості програмного забезпечення; 

багаторазове використання програм; 

спрощення доступу до сервісів; 

підвищення рівня сумісності; 

створення масштабованих корпоративних 

інформаційних систем, інваріантних щодо особливостей 

мережі. 

Internet WorkShop. 

Sun Internet WorkShop – це інтегрований інструментарій, 

який містить все необхідне для створення систем 

Інтернет/Інтранет. Розробнику надається можливість 

будувати програми в трирівневій архітектурі 

клієнт/сервер з тонкими клієнтами на основі Java. В 

Internet WorkShop входять три основні компоненти: 
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Sun Visual WorkShop C ++ – засіб розробки надійних, 

ефективних серверних систем. 

NEOWorks – засіб інкапсуляції і поширення об'єктів, 

побудованих за допомогою Visual WorkShop, по 

корпоративній мережі, що дозволяє підвищити гнучкість 

системи і сприяє багаторазовому використанню 

програмного забезпечення. 

Java WorkShop – засіб створення клієнтських додатків в 

Web-оточенні і поширення їх на всі настільні системи. 

Java WorkShop. 

За допомогою Java WorkShop розробники можуть 

створювати Java-аплети, які надають Web-сторінкам 

динамічні, інтерактивні риси. Найчастіше для цього не 

потрібно писати жодного рядка коду, так як можна 

скористатися зразками аплетів, які входять в Java 

WorkShop. Ще одна можливість – створення незалежних 

додатків, які можуть виконуватися всюди, де є 

віртуальна Java-машина. Java WorkShop дозволяє вести 

розробки в темпі, характерному для Інтернет. 

Java WorkShop містить все необхідне для створення і 

публікації мобільних Java-додатків: 

навігаційний Web-інтерфейс; 

інтегрований інструментарій для швидкої, ефективної 

розробки; 

засоби Web-публікації для організації Java-проектів і 

приміщення їх в Web; 

багатоплатформність, що дозволяє вести розробки в 

середовищах Solaris і Microsoft Windows. 

Розработка прикладних коритсувацьких інтерфейсів. 

Для розробки додатків в середовищі CDE є 

інструментальний пакет CDE AppBuilder. CDE 

AppBuilder призначений для швидкої побудови 

високоінтегрованих CDE-додатків на основі мови С; 

пакет підтримує також інші середовища CDE, такі як 

ToolTalk, буксирування об'єктів, видача довідкової 

інформації. CDE AppBuilder позбавляє розробника від 

необхідності мати справу з прикладними інтерфейсами 
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Motif і може використовуватися з усіма засобами 

розробки Sun WorkShop. 

Технологія створення додатків для Інтернет. 

Для програмування додатків для Інтернет або для дуже 

маленьких систем типу електронних записників може 

використовуватися мова Java. Це проста, компактна, 

надійна, безпечна, мобільна C-подібна мова, яка хороша 

для реалізації багатьох аспектів програмування в 

середовищах, подібних Інтернет. 

Мова Java включена в багато популярих продуктів 

доступу до Інтернет, наприклад, навігатор Netscape 

компанії Netscape Communication. Java дозволяє 

"оживити" зазвичай нерухомі сторінки WWW. Таким 

чином, Java революціонізує характер змісту та способи 

використання Інтернет. 

Програми Java можуть виконуватися на багатьох 

платформах, включаючи Solaris, MacOS і MS-Windows; 

завдяки наявності уніфікованого рівня портування, легко 

відбувається перенесення Java-додатків. 

Мережеві об’єкти. 

Зростання темпів змін в інформаційно-насиченому 

середовищі бізнесу призвели до того, що ключовим 

фактором у досягненні високої продуктивності і 

економічної ефективності сучасної компанії стає 

гнучкість. Менеджери, кінцеві користувачі, розробники, 

бізнесмени – всі змушені вчитися швидко реагувати на 

раптові і серйозні зміни обстановки. В умовах ринку 

компаніям доводиться шукати стратегічні переваги в 

створенні інформаційних інфраструктур, які враховують 

потребу гнучкого ведення бізнесу. Такі інфраструктури 

повинні підтримувати швидку розробку нових додатків, 

розширення чи внесення змін до існуючих. 

Мережева об'єктна технологія дозволяє здійснювати 

доступ з додатків до об'єктів і їх розподільним  сервісам 

в масштабах всієї компанії, незалежно від 

місцезнаходження додатків і об'єктів. Індивідуальний 

об'єкт можна змінити без ризику "зіпсувати" додаток або 

бізнес-процес, які він моделює – якщо оновлений об'єкт 
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виявиться непрацездатним, легко і прозоро можна 

відновити попередню версію; таким чином, 

підтримується плавна, покрокова еволюція складних 

систем. У поєднанні з потужними мережевими засобами, 

об'єктна технологія породжує новий клас корпоративних 

додатків – гнучких, потужних, централізовано 

адмініструючих, які не потребують великих витрат на 

створення. 

Solaris NEO и WorkShop NEO. 

Сімейство продуктів Solaris NEO реалізує описаний 

вище новий підхід до побудови програмних систем 

корпоративного масштабу. Оскільки об'єктне 

програмування підтримує багаторазове використання 

програмних компонентів, то створення складних 

додатків вимагає значно менше зусиль, ніж раніше. 

Solaris NEO дозволяє істотно прискорити побудову і 

спростити процес еволюції додатків в тих компаніях, де 

використовується мережева об'єктна технологія. 

Продукти Solaris NEO базуються на специфікаціях 

CORBA (Common Object Request Broker Architecture), 

вироблених групою OMG (Object Management Group). 

Solaris NEO дозволяє привнести технологію 

клієнт/сервер в Інтернет і розгорнути корпоративну 

мережу сервісів з використанням ефективних, 

масштабованих мережних об'єктів. Solaris NEO містить: 

Joe 2.0 – засіб об'єднання Java і Solaris NEO 2.0 в 

середовище, ідеально пристосованих для створення 

надійних, масштабованих, інтерактивних Web-додатків, 

що спираються на існуючу корпоративну 

інфраструктуру. 

NEO Connectivity for Microsoft Windows Desktops – 

рішення Sun для тісної інтеграціі додатків, що працюють 

на настільних системах під керуванням Microsoft 

Windows, і NEO-систем, що функціонують під 

управлінням ОС Solaris на підтримуючих серверах. 

Подібне рішення найкращим чином підходить для 

організацій, охочих побудувати Інтернет-додатки в 

архітектурі клієнт/сервер з використанням Solaris NEO і 
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зі збереженням інвестицій в настільні системи під 

Microsoft Windows. 

Solstice NEO – набір інструментів адміністрування, що 

поставляється з Solaris NEO і дозволяє керувати 

мережею об'єктів з будь-якого вузла, здійснюючи 

балансування навантаження. 

Графічні середовища. 

Графіка була і залишається невід'ємною частиною 

середовища Solaris, де користувачі можуть 

безпосередньо застосовувати безліч готових графічних 

додатків. Протягом тривалого часу компанія Sun 

Microsystems є провідним постачальником графічних 

засобів, маючи найбільшу частку ринку в ключових 

галузях індустрії, таких як механічне комп'ютерне 

конструювання, архітектура, технічне проєктування, 

фінансовий аналіз. 

Бурхливий розвиток мультимедійних додатків, таких як, 

наприклад,  Web-сторінки в Інтернет, призвело до 

зростання ролі засобів графіки і обробки зображень 

також і в багатьох нетехнічних областях. Новаторська 

графічна архітектура в поєднанні з мережевими 

можливостями Solaris допомагає розробникам збагатити 

графікою корпоративно-інформаційне середовище, 

застосувати розвинені графічні технології в критично 

важливих додатках і системах електронної комерції. 

Solaris надає ряд потужних графічних бібліотек, серед 

яких XIL, XGL, OpenGL, Xlib, PostScript, Display 

PostScript і Kodak Color Management System (KCMS). 

XIL Imaging Library – це багатопотоковая бібліотека, яка 

містить інтерфейс обробки зображень і підтримки 

цифрового відео, придатна для додатків обробки 

документів, попереднього кольорового друку, а також 

генерації і відтворення цифрового відео. XIL Imaging 

Library має повний набір функцій для маніпулювання 

зображеннями і їх відтворення, включаючи арифметичні 

та логічні операції, піксельну геометрію, стиск, 

керування кольорами, відображення. XIL істотно 

прискорює розробку комерційних і технічних додатків, 
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пов'язаних з обробкою зображень в техніці і 

документообігу, з художньою графікою, мультимедіа, 

попереднім кольоровим друком. 

XGL Graphics Library – бібліотека дво- і тривимірної 

геометрії для додатків, в яких потрібні функції 

геометричних перетворень і відображення. Бібліотека 

підтримує мобільність для різних апаратних платформ і 

оптимально використовує можливості графічних 

прискорювачів. Забезпечується прозора підтримка 

накладень для прискореної обробки меню і 

монохромних перекриттів. 

Solaris 2.6 повністю підтримує апаратні засоби потужних 

графічних прискорювачів компанії Sun Microsystems, 

включаючи системи TurboZX, SX і Creator Graphics. 

Крім того, Solaris 2.6 забезпечує прискорену роботу 

конвеєра для Artist Graphics XJ1000 і MediaVision 

PGIO24. 

Solaris PEX – реалізація специфікацій MIT PEX, є 

розширенням X Window для тривимірної графіки. PEX 

підтримує безпосередній режим для графічних 

відображень, що передаються по мережі з 

використанням X-протоколу. PEX надає програмістам 

ширші можливості створення графічних додатків для 

різнорідних мережевих середовищ. 

Kodak Color Management System (KCMS) – безліч 

прикладних програмних інтерфейсів і бібліотек, які 

дозволяють описувати і контролювати колірні функції 

широкого спектру пристроїв: моніторів, сканерів, 

принтерів, пристроїв запису на плівку. Ці засоби 

забезпечують надійну обробку кольорових документів 

при введенні і відтворенні на різнотипних пристроях. 

Solaris утворює міцний фундамент, на якому можуть 

бути побудовані додатки, які використовують 

геометричні перетворення, обробку зображень і 

поліекранний режим, які маніпулюють двовимірними і 

тривимірними об'єктами. Продукт Solaris OpenGL 1.1, 

окремо поставляється компанією Sun Microsystems, 

являє собою власну реалізацію промислового стандарту 
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OpenGL. Він забезпечує потужні образотворчі засоби і 

дозволяє розробляти багатоплатформні додатки з 

тривимірною графікою. 

 

Література: 

1 Oracle. URL: https://www.oracle.com/ru/index.html  

(дата звернення: 11.05.2020). 
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Анотація 

Метою даної статті є дослідження основних підходів 

та ознайомлення з існуючими концепціями 

мікросервісних та монолітних систем, порівняння 

існуючих архітектур веб-додатків та веб-сервісів. 
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Abstract 

The purpose of this article is to study the basic approaches 

and acquaintance with the existing concepts of microservice 

and monolithic systems, comparison of existing architectures 

of web applications and web services. 

Total volume: 6 pages. 
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1. Основні поняття та порівняння монолітних веб-

сервісів та мікросервісів 

Взагалі є два способи проектування та побудови 

складних систем - з використанням монолітної або 

мікросервісної архітектури. Вибір та створення належної 

архітектури - це завдання номер один у списку справ для 

розробки програмних продуктів. Сьогодні існує загальна 

думка, що монолітна архітектура - це щось застаріле, 

тоді як мікропослуги - це передова технологія. Однак це 

неправда. Обидва типи архітектури можна безпечно 

використовувати для різних цілей [1]. 

1.1. Мікросервіси та “моноліти”  
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Мікросервіси представляють архітектурний стиль, в 

якому складні додатки створені як сукупність 

маленьких, легких, самодостатніх, незалежних, нетісно 

зв’язаних сервісів, кожен з яких відповідальний за 

конкретний процес. Такий стиль протиставляється 

монолітному стилю, згідно з яким додатки будуються як 

єдине ціле. Мікросервіси співпрацюють один з одним на 

основі потреби виконання певної дії. Вони 

«спілкуються» через API, для яких не має значення мова 

програмування. Цей підхід нагадує команду, кожен 

учасник якої сконцентрований на конкретній задачі. 

Йому дають відповідальність, свободу і довіру щодо 

виконання своєї ділянки роботи найкращим чином. 

Можна застосовувати мікросервісну архітектуру в 

побудові додатку з нуля. Однак, можна і монолітний 

додаток розбити на сервіси. Кожен мікросервіс 

розгортається окремо. Тож якщо ви змінюєте щось в 

одному з них, ви можете розгорнути ці зміни, не 

чіпаючи інших мікросервісів, які можуть продовжувати 

працювати. Можна вносити будь-які зміни настільки 

часто, наскільки потрібно, щоб додаток завжди 

відповідав вашим потребам. В монолітній архітектурі 

все інакше — будь-яка зміна потребує розгортання цілої 

складної системи. Будь-який мікросервіс у системі 

можна замінити. Його можна переписати з нуля в межах 

прийнятного часу та бюджету без необхідності 

перебудовувати всю систему. Якщо ж ідеться про старий 

монолітний додаток, його також можна модернізувати, 

уникнувши «великої перебудови», якщо перевести його 

в «філософію» мікросервісів. Поступово відокремлюйте 

частинки системи, не «зносячи» її всю, і конвертуйте в 

мікросервіси. З часом можна отримати абсолютно новий 

додаток [2]. 

1.2. Переваги програм з монолітною архітектурою 

Великою перевагою моноліту є те, що його легше 

реалізувати. У монолітної архітектури ви можете 

швидко почати реалізовувати свою бізнес-логіку, замість 

того щоб витрачати час на роздуми про взаємодії між 
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процесами. Говорячи про операції, важливо сказати, що 

моноліт простий в розгортанні і легко масштабується 

[3]. 

1.3. Недоліки програм з монолітною архітектурою 

Моноліти, як правило, перероджуються зі свого чистого 

стану в так званий «велика кулька бруду». Коротенько 

це описується як стан,коли архітектурні правила були 

порушені і з часом компоненти зрослися. У моноліті 

практично немає ізоляції. Проблема або помилка в 

модулі може уповільнити або зруйнувати все додаток. 

Якщо в ваш додаток необхідно додати якусь нову 

технологію, розробники можуть зіткнутися з 

перешкодами для на шляху впровадження [3]. 

Додавання нової технології означає переписування 

програми, що є дорогим і вимагає багато часу. 

1.4. Переваги мікросервісної архітектури 

Мікросервіси легше тримати модульними. Технічно це 

забезпечується жорсткими межами між окремими 

сервісами. У великих компаніях різні сервіси можуть 

належати різним командам. Послуги можуть бути 

повторно використані всією компанією. Це також 

дозволяє командам працювати над послугами в 

основному самостійно. Немає необхідності 

координувати розгортання між командами. Мікросервіси 

менше, і завдяки цьому їх легше зрозуміти і перевірити. 

Менші розміри допомагають, коли мова йде про час 

компіляції, часу запуску і часу, необхідному для 

виконання тестів. Всі ці фактори впливають на 

продуктивність розробника, так як дозволяють 

витрачати менше часу на очікування на кожному етапі 

розробки [3]. 

1.5. Недоліки мікросервісної архітектури 

Для мікросервісів може знадобитися більше обладнання, 

ніж для монолітів. Іноді мікросервіси можуть 

перевершити один моноліт, якщо є його частини, які 

вимагають масштабування до межі.Зміни, що зачіпають 

кілька сервісів, повинні координуватися між декількома 
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командами, а це може бути складно, якщо команди ще 

не мали контактів [3]. 

Наслідком використання сервісів як компонентів є 

необхідність проектування додатків так, щоб вони могли 

працювати при відмові окремих сервісів. Будь-яке 

звернення до сервісу може не спрацювати через його 

недоступності. Це є недоліком мікросервісів в 

порівнянні з монолітом, тому що це вносить додаткову 

складність в додаток. Як наслідок, команди, що 

займаються мікросервісами постійно думають на тим, як 

недоступність сервісів повинна впливати на user 

experience [4]. 

Помістити компонент в сервіси додає можливість більш 

точного (granular) планування релізу. З монолітом будь-

які зміни вимагають перезборки і розгортання цілої 

програми. З мікросервісамі вам потрібно розгорнути 

(redeploy) тільки ті сервіси, що змінилися. Це дозволяє 

спростити і прискорити процес релізу [4]. 

2. Висновок 

Ні монолітна, ні мікросервісна архітектури не є на 100% 

надійними. Є багато прикладів величезних enterprise 

проектів які базуються як на монолітній, так і на 

мікросервісній архітектурах. 

Кожен день програми стають складнішими, більше 

нових фунцій та модулів.  

На мою думку, мікросервісний стиль - важлива ідея, що 

стоїть розгляду для enterprise додатків. 

Але, якщо вам потрібно розробити проект з невеликим 

набором функцій та який не зростатиме часом – тоді 

“моноліт” ваш ідеальний варіант. 
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choosing-the-right-architecture-for-the-project-288872/. 

https://uk.mort-sure.com/blog/monolithic-architecture-vs-microservices-choosing-the-right-architecture-for-the-project-288872/
https://uk.mort-sure.com/blog/monolithic-architecture-vs-microservices-choosing-the-right-architecture-for-the-project-288872/
https://uk.mort-sure.com/blog/monolithic-architecture-vs-microservices-choosing-the-right-architecture-for-the-project-288872/
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2. Переваги мікросервісів та їх створення за допомогою 

.NET [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://internetdevels.ua/blog/building-microservices-dotnet. 

3. Монолитная vs Микросервисная архитектура 

[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://proglib.io/p/monolitnaya-vs-mikroservisnaya-

arhitektura-2019-09-16. 

4. Микросервисы (Microservices) [Електронний ресурс] – 

Режим доступу до ресурсу: 

https://habr.com/ru/post/249183/. 

  

https://internetdevels.ua/blog/building-microservices-dotnet
https://proglib.io/p/monolitnaya-vs-mikroservisnaya-arhitektura-2019-09-16
https://proglib.io/p/monolitnaya-vs-mikroservisnaya-arhitektura-2019-09-16
https://habr.com/ru/post/249183/
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Дослідження типів інтерактивних дощок, принцип дії 

та необхідність  

Інтерактивні дошки – хто вони? 

 Все частіше в навчальних закладах можна почути 

термін «Інтерактивна дошка» і навіть «Мультимедійна 

дошка», дедалі більше учнів та викладачів зі щирим 

захопленням оглядають це «чудо техніки».  

Інтерактивна дошка створена для використання у 

комплекті з комп’ютером і мультимедійним проектором 

і складає програмно-технічний або програмно-

технологічний навчальні комплекси.Такі комплекси, 

головним чином, відрізняються один від одного не 

вагогабаратними й технічними характеристиками 

інтерактивних дошок, проекторів і комп’ютерів, а 

можливостями програмного забезпечення інтерактивної 

дошки, що входить до комплекту з ними. 

Типи інтерактивних дощок 

Є різні типи інтерактивних дощок, які мають свої 

характеристики і функцій. Це: 

 Дошки з сенсорної аналого-резистивної технологією; 

 Дошки з електромагнітної технологією; 

mailto:mykytaonuchyn@ukr.net
mailto:toxa12f@gmail.com


632 
 

 Дошки з лазерною технологією; 

 Дошки з ультразвукової / інфрачервоної технологією; 

 Бездротові дошки з мікроточечной технологією. 

 Ємнісні дошки 

 DViT-дошки з оптичною технологією 

Крім того, існують дошки, які об'єднують в собі 

декілька технологій. Вони і є найбільш зручними. 

 

Інтерактивні дошки також можуть мати спеціальні 

проектори та відрізнятися по їх типу. Вони можуть бути: 

1. Ультракороткофокуснимі. Це найдорожчий проектор, 

він знаходиться поруч з дошкою - на відстані трохи 

більше півметра. Завдяки цьому на екран не 

потрапляють тіні тих, хто працює з дошкою. 

2. короткофокусним. Даний вид проектора працює в 

межах відстані від 60 до 150 см. Він майже вполовину 

дешевше попереднього варіанту. 

3. Мультимедійними. Це найпоширеніший і дешевий 

тип проектора, діючий на відстані 2 м від дошки. 

Незручності через падіння тіней не так критичні, щоб 

перешкодити проведенню уроку.  

Функції інтерактивних дощок 

У кожного виду інтерактивних дощок, в 

залежності від виробника - своє програмне забезпечення, 

від якого залежать безпосередні можливості дощок. 

Дитячі дошки з підвищеними вимогами до безпеки 

використовуються в дитсадках і школах, більш складні 

варіанти - в вузах і тренінг-центрах. Контент для роботи 

з дошками - електронні освітні ресурси - включають як 

диски з підручниками і відеороликами, різного роду 

мультимедійні презентації, електронні підручники і 

посібники з спеціальних сайтів. Використання 

інтерактивної дошки сприяє кращому засвоєнню 

матеріалу та залучення учнів в робочий процес. Саме 

тому дані пристрої зараз знаходяться на піку 

популярності.  

 

Висновок 
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Інтерактивна дошка являє собою периферійний 

пристрій комп’ютера і виконує роль додаткового 

комп’ютерного монітора. Інтерактивна дошка 

відрізняється від звичайного монітора поверхнею, яка 

чутлива до дотику та має великі розміри — для 

зручності в роботі з аудиторією.  

Список використаних джерел 

1. Електронний адрес джерела:  

https://osvita.ua/school/56759/ 

2. Електронний адрес джерела: https://juli-

polehenka.livejournal.com/747.html 

  

https://juli-polehenka.livejournal.com/747.html
https://juli-polehenka.livejournal.com/747.html
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 м.Київ 

Дослідження типів фітнес браслетів, принцип дії та 

необхідність  

Фітнес браслет 

 Фітнес браслет - різновид фітнес-гаджетів або 

фітнес-трекерів, що полегшують або супроводжуючих 

фізичні вправи в залі або на відкритому повітрі, які 

контролюють показники здоров'я, заміряють час, 

кількість підходів і ін., В цілому, полегшують фітнес і 

робить його більш ефективним. Не плутати з 

енергетичним браслетом. Купуючи будь-який з гаджетів, 

варто розуміти, що вони не змінюють життя; повісивши 

на руку шматочок пластика і завантаживши в смартфон 

софт, який покаже пройдену відстань, не можна різко 

схуднути і стати струнким і здоровим.  

Класифікація Фітнес браслетів 

В даний час на ринку присутня величезна кількість 

фітнес браслетів, різного дизайну і різної цінової 

категорії. Однак, всіх їх об'єднує однаковий набір 

вимірів організму, до основних з яких відносяться вимір:  

 пульсу; 

 кількість кроків за день;  

mailto:mykytaonuchyn@ukr.net
mailto:toxa12f@gmail.com
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 подолану відстань; 

 подолану відстань; 

Операційні системи і додатки 

Будь фітнес-трекер не може функціонувати без 

смартфона, тому операційна система браслета повинна 

збігатися з операційною системою телефону. Основні 

операційки трекерів це iOS і Android. Додатки в яких 

працюють пристрої: 

Для Android: 

Lifelog; 

Smart Connect; 

Up 

Wear 

Для iOS: 

Lose It; 

MyFitnessPal; 

Microsoft же вважав за краще удосконалити смарт вотч, 

додавши датчиків, тим самим надавши покупцеві 

універсальний фітнес-браслет Band, який відмінно 

справляється зі своєю роботою. Крім цього Band має 

синхронізацію з найпопулярнішими операційними 

системами, що робить його справді знахідкою. 

Розробники додали GPS-модуль, мікрофон, вібромотор і 

екран з роздільною здатністю 320х106 точок. Датчики 

найчастіше працюють паралельно: наприклад, за 

підрахунок кроків відповідає не тільки акселерометр, а й 

GPS-модуль, який допомагає визначити довжину одного 

кроку. Також пристрій вміє відображати повідомлення, 

працювати голосовим помічником (правда, Cortana є 

тільки для Windows Phone) і оцінювати рівень стресу.  

 

Висновок 

Якщо ви почуваєте себе добре і регулярно займаєтеся 

спортом, то брати окремий пристрій для вимірювання 

фізичних показників не особливо раціональне рішення, 

оскільки за меншу плату можна скачати в свій смартфон 

додатки для вимірювання необхідних показників і жити 

спокійно. Для людей чиї показники роботи серцево-
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судинної системи виходять за межі референтних значень 

є причина придбання фітнес гаджетів з більш чутливими 

і точними датчиками, ніж в смартфонах. Для цієї 

категорії покупців фітнес гаджети виявляться вельми до 

речі. Тим, що не належать ні до першої, ні до другої 

групи залишається побажати удачі в роботі над собою і 

товстих гаманців, оскільки саме вони дають попит на 

численні пропозиції маркетологів.  

Список використаних джерел 

3. Електронний адрес джерела:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/ fitnes-braslet 

4. Електронний адрес джерела: 

https://onetrak.ru/blog/news/zachem-nuzhen-fitnes-braslet/ 

  

https://onetrak.ru/blog/news/zachem-nuzhen-fitnes-braslet/
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПСИХОЛОГІЇ 

Свищук Марія Миколаївна,  

Сотников Андрій Денисович 

Державний університет телекомунікацій  

Факультет інформаційних технологій 

КІД-42 

м. Київ 

 

Інформаційні технології з великою користю 

допомагають досліджувати психологію людей, а 

також лікувати їх патологічні недуги. Велика кількість 

цікавих розробок виводить дослідження психічних 

порушень на абсолютно новий рівень. 

 

 

В нас час технологіїї проникли чи у кожну існуючу 

галузь. ІТ не оминули також психологію.  

 

ІТ знаходиться застосування в усіх сферах діяльності 

психолога і, мабуть, найбільш яскраво проявляється в 

проектувальної діяльності. Величезний обсяг робіт зі 

збору, аналізу, систематизації даних, їх чіткої 

статистики, встановлення коефіцієнта кореляції 

здійснюється за допомогою ІТ. 

 

Ми живемо в світі постійного інформаційного 

пересичення, шумового забруднення, перенаселення. 

Нас оточують рекламні слогани і шаблони, яким треба 

відповідати, і дедлайни, які треба дотримуватися, 

жертвуючи сном і сімейними цінностями, саме 

неймовірно актуальною стає тема депресії та тривоги. І 

тому психологія також не стоїть на місці. 

 

Сучасні засоби комунікації надають набагато більший 

вибір форм спілкування. Завдяки відеоконференцій і 

мессенджерам спілкуватися з психологом або 

психотерапевтом можна навіть невиходячи з дому. 
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Також зараз створюється велика кількість мобільних 

додатків, котрі також стають незамінними помічниками 

в формуванні здорового спобобу життя. Вони 

дозволяють фіксувати власний прогрес в самопізнанні 

або, скажімо, застерігають від потенційних небезпек. 

Наприклад, в MoodKit можна відстежувати власне 

негативне мислення, вести журнал настрою і планувати 

активності, які допоможуть по-новому вибудовувати 

своє життя день у день. Деякі додатки, такі як Mobilyze, 

відстежують розташування користувача і активність 

його соціальних взаємодій онлайн і в реальному житті, 

щоб вчасно розпізнати перші ознаки депресії. Подібних 

додатків насьогодні є не так багато, але дана область 

активно розвивається. 

 

Одне з найбільш перспективних напрямків в 

психотерапії нового часу - це використання віртуальної 

реальності. Клінічні психологи і нейробіологи активно 

досліджують можливості застосування VR-окулярів в 

лікуванні депресії і наслідків психічних травм, а також 

при підготовці фахівців. 

 

Крім того, на основі віртуальної реальності 

розробляються комп'ютерні програми і мобільні додатки 

для надання психологічної допомоги. Так, Virtual Reality 

Medical Center дозволяє симулювати ситуації, що 

викликають у пацієнта тривогу. Одночасно з цим 

пристрій біологічного зворотного зв'язку фіксує 

фізіологічні показники стресу, такі як пульс, дихальний 

ритм і шкірно-гальванічна реакція, і пацієнт вчиться 

зусиллям волі послаблювати виразність своєї тривоги і 

паніки у важких ситуаціях - а потім переносить цей 

досвід довільної саморегуляції в реальне життя. 

 

Наведені вище приклади використання інформаційних 

технологій, є далеко не повним списком можливостей їх 

застосування в психології, проте, їх досить для того, щоб 

зробити висновок: використання ІТ в психології 
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кваліфікованими психологами має беззаперечні переваги 

і перспективи 

 

Література: 

Болотов А.В. Применение информационных 

технологий в психологии 

http://posta-magazine.ru/psychology/digital-psychology 

  

http://posta-magazine.ru/psychology/digital-psychology
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КОНТЕЙНЕРНА ВІРТУАЛІЗАЦІЯ 

Степовий Олександр Васильович,  

Матвієнко Олег Олегович 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут   

Інформаційних технологій 

м.Київ 

Анотація 

Стаття розповідає про основний інструмент  

контейнерної віртуалізації а саме про Docker - 

представника програмного забезпечення для 

автоматичного  розгортання та управління додатками, 

та про платформу кубернетис  , яка необхідна для  

вирішенням проблеми ручного розгортання та 

масштабуванням контейнерів  а також  реалізує їх 

оркестрацію. В статті згадаються проблеми 

встановлення та підтримки  програм, додатків на 

фізичному сервері а також переваги віртуалізації  на 

рівні операційної системи. 

Вступ 

Раніше не було можливостей для визначення  необхідної 

кількості  ресурсів  для підтримки програмного 

забезпечення , тобто одна програма може займати 

більшу частину пам’яті та на неї виділиться окрема 

кількість процесів а на інші додатки не залишиться 

нічого. Частковим рішенням цієї проблеми є створення 

та підтримка нових фізичних серверів але це не стало 

проривом оскільки ресурси використовувались 

нераціонально і до того ж економічно теж було не 

вигідно обслуговувати таку кількість серверів. Один з 

варіантів є впровадження  віртуалізації – це  є частковим 

виходом з ситуації. Віртуальна машина – забезпечує  

емуляцію необхідної машини або середовища. Тобто є 

можливість створення декількох віртуальних машин або 

середовищ на одному фізичному сервера. Віртуалізації 

дозволяє раціонально використовувати компоненти на 

сервері та забезпечувати кращу масштабованість також 

це спростить процес оновлення програм. Однією з 
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передових технологій є контейнерна віртуалізація. 

Контейнери мають спільну основу з віртуальною 

машиною. Різні  додатки  зі своїми конфігураціями 

можливо запускати на одному наборі ресурсів. Тобто в 

контейнер пакується все програмне забезпечення зі 

своїми залежностями, всі процеси виконуються в своїй 

сконфігурованій операційній системі. Контейнери зараз 

користуються попитом оскільки в них є суттєві 

переваги:  

 Легкість у створенні спеціальних образів для 

контейнера; 

 Постійний розвиток технології;  

 Інтеграція та розгортання  додатків; 

 Централізоване керування програмами; 

 Ізоляція необхідних ресурсів для додатків;  

 Використання ресурсів: контейнери володіють високою 

продуктивністю та щільність      

      Docker 

Docker - програмне забезпечення для автоматизації 

розгортання і управління додатками в середовищах з 

підтримкою контейнеризації. Дозволяє «упакувати» 

додаток з усім його оточенням і залежностями в 

контейнер, який може бути перенесений на будь-яку 

Linux-систему з підтримкою cgroups в ядрі, а також 

надає середовище з управління контейнерами. Спочатку 

використовував можливості LXC, з 2015 року 

застосовував власну бібліотеку, що абстрагує 

віртуалізаційних можливості ядра Linux - libcontainer. З 

появою Open Container Initiative почався перехід від 

монолітної до модульній архітектурі. Розробляється і 

підтримується однойменної компанією-стартапом, 

поширюється в двох редакціях - громадської 

(Community Edition) за ліцензією Apache 2.0 і для 

організацій (Enterprise Edition) по проприетарной 

ліцензії [1]. Написаний на мові Go [2]. 

Історія 

Проект розпочато як внутрішня собственническая 

розробка компанії dotCloud, заснованої Соломоном 



642 
 

Хайксом (Solomon Hykes) в 2008 році з метою побудови 

публічної PaaS-платформи з підтримкою різних мов 

програмування. Поряд з Хайксом в первісній підготовці 

значну участь взяли інженери dotCloud Андреа Лудзарді 

(Andrea Luzzardi) і Франсуа-Ксав'є Бурле (François-

Xavier Bourlet).У березні 2013 року код Docker був 

опублікований під ліцензією Apache 2.0 [3]. У червні 

2013 року генеральним директором в dotCloud 

запрошений Бен Голуб (англ. Ben Golub), який раніше 

керував фірмою Gluster (розробляла технологію 

розподіленого зберігання GlusterFS і поглиненої за $ 136 

млн Red Hat в 2011 році). У жовтні 2013 року, 

підкреслюючи зміщення фокусу до нової ключової 

технології, dotCloud перейменована в Docker (при цьому 

PaaS-платформа збережена під колишньою назвою - 

dotCloud).У жовтні 2013 року випущено реліз Havana 

тиражованої IaaS-платформи OpenStack, в якому 

реалізована підтримка Docker (як драйвер для OpenStack 

Nova). З листопада 2013 року часткова підтримка Docker 

включена в дистрибутив Red Hat Enterprise Linux версії 

6.5 [4] і повна - в 20-ту версію дистрибутива Fedora, 

раніше було досягнуто згоди з Red Hat про включення з 

2014 року Docker в тиражованих PaaS-платформу 

OpenShift. У грудні 2013 року було оголошено про 

підтримку розгортання Docker-контейнерів в середовищі 

Google Compute Engine [5].З 2014 року ведуться роботи 

по включенню підтримки Docker в середу управління 

фреймворка розподілених додатків Hadoop; за 

результатами тестування варіантів платформи 

віртуалізації для Hadoop, проведеному в травні 2014 

року, Docker показав на основних операціях (по 

масовому створенню, перезапуску і знищення 

віртуальних вузлів) істотно більш високу 

продуктивність, ніж KVM, зокрема, на тесті масового 

створення віртуальних обчислювальних вузлів приріст 

споживання процесорних ресурсів в Docker 

зафіксований в 26 разів нижче, ніж в KVM, а приріст 

споживання ресурсів оперативної пам'яті - втричі нижче 
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[6].З 2017 року на додаток до вільно розповсюджуваної 

під ліцензією Apache 2.0 редакції продукту випускається 

редакція для організацій, що продається за цінами від $ 

750 до $ 2 тис. На рік на вузол в залежності від 

доступних функцій.  

Застосування 

Програмне забезпечення функціонує в середовищі Linux 

з ядром, що підтримує контрольних груп і ізоляцію 

просторів імен (namespaces); існують збірки тільки для 

платформ x86-64 і ARM. Починаючи з версії 1.6 (квітень 

2015 року) можливе використання в операційних 

системах сімейства Windows.Для економії простору 

зберігання проект використовує файлову систему Aufs з 

підтримкою технології каскадно-об'єднаного 

монтування: контейнери використовують образ базової 

операційної системи, а зміни записуються в окрему 

область. Також підтримується розміщення контейнерів в 

файлової системі Btrfs з включеним режимом 

копіювання при записі.До складу програмних засобів 

входить демон - сервер контейнерів (запускається 

командою docker -d), клієнтські кошти, що дозволяють з 

інтерфейсу командного рядка управляти образами і 

контейнерами, а також API, що дозволяє в стилі REST 

управляти контейнерами програмно. Демон забезпечує 

повну ізоляцію запускаються на вузлі контейнерів на 

рівні файлової системи (у кожного контейнера власна 

коренева файлова система), на рівні процесів (процеси 

мають доступ тільки до власної файлової системи 

контейнера, а ресурси розділені засобами libcontainer), 

на рівні мережі (кожен контейнер має доступ тільки до 

прив'язаному до нього мережевого простору імен і 

відповідним віртуальним мережевим інтерфейсам).Набір 

клієнтських коштів дозволяє запускати процеси в нових 

контейнерах (docker run), зупиняти і запускати 

контейнери (docker stop і docker start), припиняти і 

відновлювати процеси в контейнерах (docker pause і 

docker unpause). Серія команд дозволяє здійснювати 

моніторинг запущених процесів (docker ps за аналогією з 
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ps в Unix-системах, docker top по аналогії з top і інші). 

Нові образи можливо створювати зі спеціального 

сценарного файлу (docker build, файл сценарію носить 

назва Dockerfile), можливо записати всі зміни, зроблені в 

контейнері, в новий образ (docker commit). Всі команди 

можуть працювати як з docker-демоном локальної 

системи, так і з будь-яким сервером Docker, доступним 

через мережу. Крім того, в інтерфейсі командного рядка 

вбудовані можливості по взаємодії з публічним 

репозиторієм Docker Hub, в якому розміщені попередньо 

зібрані образи контейнерів, наприклад, команда docker 

search дозволяє здійснити пошук образів серед 

розміщених в ньому, образи можна завантажувати в 

локальну систему (docker pull), можливо також 

відправити локально зібрані образи в Docker Hub (docker 

push).Також Docker має пакетний менеджер Docker 

Compose, що дозволяє описувати і запускати 

багатоконтейнерні додатки. Файли Compose описуються 

на мові YAML. 

Історія Кубернетес 

Kubernetes був заснований Джо Бедою, Бренданом 

Бернсом та Крейгом Маклукі , до яких швидко 

приєдналися інші інженери Google, включаючи Брайан 

Грант і Тім Hockin, і вперше було оголошено Google в 

середині 2014 року [7]. На його розробку та дизайн 

сильно впливає система Borg Google  та багато хто з 

головних учасників проекту, який раніше працював над 

Borg [8]. Оригінальною кодовою назвою Kubernetes в 

Google було Project Seven of Nine, посилання на 

однойменний персонаж Star Trek, який є "дружнішим" 

Боргом. Сім спиць на колесі логотипу Kubernetes є 

посиланням на це кодове ім'я. Оригінальний проект Borg 

повністю був написаний на C ++ [9] , але переписана 

система Kubernetes реалізована в Go. Kubernetes v1.0 

було випущено 21 липня 2015 року.  Поряд з випуском 

Kubernetes v1.0, Google співпрацював з Linux Foundation, 

щоб сформувати Cloud Native Computing Foundation 
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(CNCF)  і запропонував Kubernetes як насіннєву 

технологію.  

Застосування та принципи 

Кубернетес – це платформа яка необхідна для 

оркестрації контейнерними додатками, їх запуску, 

конфігурації та управління  в будь якій операційній 

системі. Контейнерам необхідно не так багато ресурсів, 

як для повноцінної віртуальної машини, вони мають 

власну файлову систему, пам’ять і контейнери 

відокремлені від базової інфраструктури. Проте постає 

питання  що буде, коли в додатках є певні залежності 

один від одного  і контейнери перестануть працювати? 

Всі контейнери потрібно буде запускати в ручну та в 

правильній послідовності. Для вирішення таких проблем 

існує кубернетес. Платформа запроваджує 

інфраструктуру для гарантованого запуску контейнерів. 

Вирішує питання про масштабність додаткаві, запуск 

контейнерів на великій кількості операційних систем, 

складність конфігурації, взаємодію між контейнерами  а 

також як виконувати балансування.Kubernetes дозволяє: 

 Відкрити контейнер, використовуючи ім'я DNS або 

використовуючи власну IP-адресу. Якщо трафік до 

контейнера великий, Kubernetes може завантажувати 

баланс і розподіляти мережевий трафік так, щоб 

розгортання було стабільним[10] 

 Дозволяє автоматично монтувати на ваш вибір систему 

зберігання, наприклад, місцеві сховища, громадські 

постачальники хмар та інше[10]. 

 Може змінити фактичний стан на потрібний стан з 

контрольованою швидкістю. Наприклад, ви можете 

автоматизувати Kubernetes для створення нових 

контейнерів для розгортання, видалення існуючих 

контейнерів та прийняття всіх їх ресурсів до нового 

контейнера[10]. 

 Зберігати та керувати конфіденційною інформацією, 

наприклад паролями, маркерами OAuth та ключами SSH. 

Ви можете розгортати та оновлювати секрети та 

конфігурацію програми, не відновлюючи зображення 
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контейнерів та не розкриваючи секрети в конфігурації 

стека[10]. 

 Для Kubernetes надається кластер вузлів, який він може 

використовувати для виконання контейнерних завдань. 

Встановлюється необхідна кількість ресурсів, скільки 

потрібно процесору та пам'яті (ОЗП) кожному 

контейнеру. Kubernetes може встановити контейнери на 

вузли, щоб найкраще використовувати  ресурси. 

Kubernetes перезавантажує контейнери, які виходять з 

ладу, замінює контейнери, вбиває контейнери, які не 

відповідають вашим визначеним статусом перевірки 

здоров’я, і не рекламує їх клієнтам, поки вони не будуть 

готові до обслуговування[10].  

Кубернетес складається з таких базових концепцій як: 

 Noda – фізична або віртуальна машина  

 Pod– група контейнерів, які разом розгортаються  

 Services – група подів і набір правил доступу до них  

 Volume– директорія з файлами на які конфігуруються 

контейнери  

 ConfigMaps - дозволяють роз’єднати артефакти 

конфігурації із вмісту зображення, щоб зберегти 

контейнерні програми переносними 

 Kube-proxy - це мережевий проксі, який працює на 

кожному вузлі вашого кластера, реалізуючи частину 

концепції Kubernetes Service. Kube-proxy підтримує 

мережеві правила щодо вузлів. Ці мережеві правила 

дозволяють здійснювати мережеве спілкування з 

вашими Pods з мережевими сеансами всередині або поза 

вашим кластером[10]. 

Kubernetes оперує такими абстракціями як:  

 Deployment - створює Pod та надає оновлення для них 

 Replicaset – гарантує, що запуститься необхідна 

кількість реплік Pod, які будуть працювати при відмові 

одного або декылькох Pod    

  Statefulset - керує розгортанням та масштабуванням 

набору Pod і забезпечує гарантії щодо впорядкованості 

та унікальності цих Pods. 
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 Daemonset – об’єкт, який контролює те що Nods роблять 

копії Pod та виконується на всіх машинах в кластері. 

 Job - об‘єкт який створює один або кілька Pods і 

забезпечує, щоб певна кількість з них успішно 

припинилася. По мірі успішного завершення Job 

виконує відстеження успішних робіт. Коли буде 

досягнуто заданої кількості успішних завершень, 

завдання (тобто Робота) завершено 

На основі цих абстракцій створюється вся 

інфраструктура з необхідними ресурсами на яких буде 

розгорнута програма незважаючи  на залежності різних 

додатків. Ще одна з ключових концепцій Кубернетес – 

це KubeAPI. служить основою для схеми конфігурації 

для системи. Інструмент командного рядка kubectl може 

використовуватися для створення, оновлення, видалення 

та отримання об’єктів API. Для зручного керування 

кубернетесом існує інформаційна панель. Інформаційна 

панель - це веб-інтерфейс користувача Kubernetes. 

Використовується  для розгортання контейнерних 

програм у кластер Kubernetes, усунення несправностей із 

контейнерним додатком та керування ресурсами 

кластеру. Існує можливість  огляду програм, що 

працюють на  кластері, а також для створення або зміни 

окремих ресурсів Kubernetes (таких як Deployment, 

DaemonSets тощо). Наприклад, ви можете масштабувати 

розгортання, ініціювати прокатне оновлення, 

перезапустити Pod або розгорнути нові програми за 

допомогою майстра розгортання. Інформаційна панель 

також надає інформацію про стан ресурсів Kubernetes у 

вашому кластері та про всі можливі помилки.  
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КОНТЕЙНЕРНА ВІРТУАЛІЗАЦІЯ 
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Інститут Інформаційних технологій 

 м.Київ 

 

Технології віртуалізації стали дуже популярні - на 

їх базі будуються і приватні ІТ - інфраструктури, і 

величезні публічні хмари. Процеси віртуалізації 

використовуються повсюдно: в обчисленнях, при 

зберіганні даних, в мережевих функціях, в окремих 

додатках. Технологія віртуалізації дозволяє значно 

зменшити вартість закупівлі необхідного обладнання, 

зменшення кількості фізичного обладнання. 

 Віртуалізація - створення віртуального, тобто 

штучного, об'єкта чи середовища. В останній час, все 

більшої популярності набуває контейнерна віртуалізація 

над апаратною в сфері веб-додатків. Контейнерна 

віртуалізація         ( Віртуалізація на рівні операційної 

системи ) - метод віртуалізації, при якому ядро 

операційної системи підтримує декілька ізольованих 

примірників простору користувача, замість одного. Ці 

примірники (часто звані контейнерами або зонами) з 

точки зору користувача повністю ідентичні 

реальному серверові. Ядро забезпечує повну 

ізольованість контейнерів, тому програми з різних 

контейнерів не можуть впливати одна на одну. На 

відміну від апаратної віртуалізації, при якій емулюється 

апаратне оточення і може бути запущений широкий 

спектр гостьових операційних систем, в контейнері 

може бути запущений екземпляр операційної системи 

тільки з тим же ядром, що і у хостовій операційної 

системи (всі контейнери вузла використовують загальне 

ядро). При цьому при контейнеризації відсутні додаткові 

ресурсні накладні витрати на емуляцію віртуального 

обладнання та запуск повноцінного примірника 

операційної системи, характерні при апаратної 

віртуалізації. Існують реалізації, орієнтовані на 
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створення практично повноцінних примірників 

операційних систем (Solaris Containers, контейнери 

Virtuozzo, OpenVZ), так і варіанти, фокусовані на 

ізоляції окремих сервісів з мінімальним операційним 

оточенням (jail, Docker). 

 Кожна гостьова ОС використовує те ж саме ядро (а 

в деяких випадках - і інші частини ОС), що і хостова. Це 

надає контейнерам велику перевагу: вони менші і 

компактніші гіпервізорних гостьових середовищ, 

оскільки у них з хостом набагато більше спільного.[1] 

Метод повної віртуалізації володіє надлишковістю, 

кожна віртуальна машина містить в собі повноцінну 

операційну систему, і всі різноманітні операційні 

системи віртуальних машин повинні функціонувати 

через шар гіпервізора. Вищеописані недоліки в 

контейнерах відсутні, і несуть в собі безпосередньо 

тільки необхідне корисне навантаження, розділяючи при 

цьому загальні бінарні файли і бібліотеки. Причому, 

кожен віртуальний контейнер працює безпосередньо з 

ядром основної операційної системи. [2] 

 Контейнерна віртуалізація стала предметом 

вивчення завдяки еластичності, масштабованості, 

популярності використання серед провідних розробників 

програмного забезпечення.  

Література 

1. Боттомли Д. Ажиотаж вокруг контейнеров / Джеймс 

Боттомли. // Журнал сетевых решений/LAN. – 2014. – 
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 2. Нанян С.М. Виртуальные контейнеры Docker: 

назначение и особенности применения / Нанян С.М., 

Ничушкина Т.М.. // Инженерный вестник. – 2015. – №2. 
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      Постановка задачі. Дослідити можливість 

впровадження внутризонову ВОЛЗ між населеними 

пунктами Васильків – Умань з урахуванням 

особливостей мереж вказаних пунктів та особливостей 

рельєфу місцевості. 

 

      Мета дослідження. Впровадити на основі 

розрахунків та аналізу сучасних систем передачі 

інформації внутризонову ВОЛЗ між вказаними 

населеними пунктами. 

 

      Результати дослідження. На основі аналізу існуючих 

систем передачі інформації та основних розрахунків ( 

довжини регенераційної діляки по загасанню та 

дисперсії; швидкості та ємності передачі даних та інше) 

було розраховано систему внутризонової ВОЛЗ між 

Васильківим та Уманью. 

      Висновки і перспективи.  Впровадження найновіших 

досягнень в сучасні системи передачі інформації 

дозволяє досягти неперевершених результатів.  

 

Список використаних джерел 

1. http://5fan.ru/wievjob.php?id=47592 
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м.Київ 

В даній роботі розглянуто операційну систему 

Solaris, розкрито її зміст та основні функціональні 

можливості. Зосереджено увагу на побудові складної 

багатоплатформної корпоративної комп’ютерної 

мережі на базі ОС Solaris. 

На сьогоднішній день у світі існує багато різних 

операційних систем, найрозповсюдженішими серед яких 

є Windows та Linux. Однак, недооціненою залишається 

операційна система з сімейства Unix – це ОС Solaris. 

Саме її особливості розглядатимуться в даній науковій 

роботі. 

Багатоплатформність (кросплатформність, 

мультиплатформність) – властивість програмного 

забезпечення працювати більш ніж на одній програмній 

(зокрема, операційній системі) або апаратній платформі; 

технології, що дозволяють досягти такої властивості. 

Кросплатформність дозволяє суттєво скоротити витрати 

на розробку нового або адаптацію існуючого 

програмного забезпечення. 

Залежно від засобів реалізації поділяється на 

кросплатформність на рівні мов програмування (а також 

інструментів таких мов: компіляторів та редакторів 

зв'язків), середовища виконання, операційної системи та 

апаратної платформи. 

Корпоративна мережа – це мережа, головним 

призначенням якої є підтримка роботи конкретного 

підприємства, що володіє даною мережею. 

Користувачами корпоративної мережі є тільки 

співробітники даного підприємства. На відміну від 

мереж операторів зв'язку, корпоративні мережі, в 
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загальному випадку, не надають послуг стороннім 

організаціям або користувачам.  

Корпоративною мережею вважається будь-яка 

мережа, що працює по протоколу TCP/IP і використовує 

комунікаційні стандарти Інтернету, а також сервісні 

застосування, що забезпечують доставку даних 

користувачам мережі.  

Корпоративна мережа, як правило, є територіально 

розподіленою, тобто об'єднує офіси, підрозділи і інші 

структури, що знаходяться на значному віддаленні один 

від одного.  

Solаris – це комп'ютерна операційна система 

сімейства Unix, розроблена Sun Microsystems. Solaris 

відомий своєю масштабованістю та інноваційними 

можливостями рівня підприємства. Після поглинання 

Sun розвиток системи продовжила корпорація Oracle.[1] 

Серед всіх операційних середовищ, які 

претендують на роль інтегратора сучасного складного 

інформаційного світу (це в першу чергу різні варіанти 

ОС Unix і Microsoft NT), тільки Solaris надає повний 

набір необхідних сервісів. 

 Операційне середовище Solaris засноване на 

промисловому стандарті Unix System V Release 4. Вона 

забезпечує підтримку високоефективних додатків, 

побудованих в архітектурі клієнт/сервер і функціонують 

в розподіленому мережевому оточенні. Solaris надає 

достатні ресурси для невеликих робочих груп і 

підтримує Web-технологію, що вимагається для 

електронної комерції. Solaris відповідає специфікаціям 

Unix 95 (Spec 1170). Solaris гарантує необмежений, 

прозорий доступ до систем, серверів, принтерів, 

віддалених баз даних і інших ресурсів з масштабністю, 

достатньої для підтримки по суті будь-яких додатків і 

конфігурацій. У Solaris 2.6, за рахунок поліпшеного 

управління віртуальною пам'яттю і 

введенням/виведенням, підвищена продуктивність 

серверів баз даних і Web-сервісу при збереженні вже 
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досягнутого в Solaris 2.5.1 високого рівня ефективності 

файлового сервісу і поділу часу. 

У порівнянні з попередніми версіями, у Solaris 2.6 

покращена реалізація цілої низки функцій та з'явилося 

багато нових можливостей. Все це зробило операційне 

середовище ще потужнішим, гнучкішим і простішим у 

використанні. Особливо варто звернути увагу на 

наступні нововведення: 

– поліпшення, що полегшують використання, 

установку і управління програмним 

забезпеченням, що входить до складу середовища 

Solaris; 

– Java-можливості; 

– потужне середовище розробки; 

– підтримку великих файлів. 

Один з прикладів застосування ОС Solaris є 

електронно-зондовий мікро-аналізатор SuperProbe JXA – 

8100/8200 (виробництва фірми JEOL, Японія), який 

дозволяє проводити дослідження та діагностику 

матеріалів в режимах скануючої мікроскопії.[2] 

Електронно-зондовий мікроаналізатор (далі 

«ЕРМА») являє собою інструмент для аналізу вмісту 

елементів в речовинах шляхом опромінення 

електронним пучком поверхні речовини і вимірювання 

характеристичного рентгенівського 

випромінювання.Цей інструмент використовується для 

фундаментальних досліджень в різноманітних областях, 

такі як матеріалознавство, мінералогія, напівпровідники, 

кераміка тощо. 

Принцип EPMA (електронно-зондовий 

мікроаналізатор) було оголошено 70 років тому. JEOL 

розробила свій перший комерційний EPMA в 1961 році, 

а також вдалося комерціалізувати свій перший 

скануючий електронний мікроскоп в 1966 р. Поєднання 

цих двох інструментів в результаті четвертого покоління 

EPMA, в JXA-50A, в 1971 р. JEOL була зосереджена на 

застосуванні комп'ютерних технологій для РСМА з 

ранньої стадії розробки приладів. Виходячи з цієї 
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концепції, п'яте покоління SuperProbe JCXA-733 було 

розроблено в 1982 р. 

Компанія JEOL, яка постачала науковцям у всьому 

світі серію JXA, постійно сприяла прогресу суспільства. 

JXA-8100/8200 є довгоочікуваним, високотехнологічним 

SuperProbe для нового століття. Це є кульмінацією 

багатьох років передових технологій в JEOL. JXA-

8100/8200 інтегрує розширені можливості аналізу, 

розширені функції і простоту використання. SuperProbe 

дозволяє виконувати мікроаналіз мікро і макро областей 

поверхні матеріалу, що високо цінується дослідниками, 

які займаються розробкою і дослідженням нових 

матеріалів. Восьме покоління мікро-аналізатора компанії 

JEOL JXA-8100/8200 має повністю цифрове управління. 

Рентгенівський аналізатор оснащений  високочутливими 

кристал-аналізаторами, які керуються на мікро-

кроковому рівні.  

Отже, можна зробити висновок, що ОС Solaris не 

поступається своїми функціональними можливостями 

іншим операційним системам та заслуговує особливої 

уваги. 

Література: 

2 Electron Probe Micro Analyzer. URL: 

https://www.jeol.co.jp/en/science/epma.html (дата 

звернення: 05.04.2019). 

3 Oracle Solaris 11. URL: 

https://www.oracle.com/ua/solaris/solaris11/  (дата 

звернення: 10.05.2019). 
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Наше сьогодення – епоха відкриття та технологій, 

результат об’єднання важкої праці безлічі спеціалістів 

різних сфер і напрямків. Досягти цього рівня розвитку 

було в неможливо без активного обміну інформацією та  

аналізу напрацювань між фахівцями в різних частинах 

земної кулі. Саме активне використання різноманітних 

інформаційних технологій та штучного інтелекту 

зокрема призводять  до полегшення щоденного життя.  

Небагато існує  термінів на сьогодні, про яких 

недостатнє розуміння, проте поняття штучного 

інтелекту відноситься саме до таких. Проведені 

опитування доводять, що навіть у провідних  очільників 

бізнесу відсутнє конкретне уявлення про штучний 

інтелект, а пересічні громадяни приймають його за 

дужих роботів або над розумних приладів. 

 Він трактується дуже абстрактно, як: здатність 

системи самостійно підбирати найбільш якісний варіант 

вирішення проблеми з набору наперед запропонваного 

набору варіантів; вміння вирішувати складні завдання; 

здатність до навчання, узагальнення і аналогій; 

можливість взаємодії із зовнішнім світом шляхом 

спілкування, сприйняття й усвідомлення сприйнятого 

[1]. 

Штучний інтелект – це те, що радикально 

перемінило всесвіт. Вектор очікуваних трансформувань 

– результат вибору та точки зору його розробників. 

Поглянемо детальніше, які перспективи приведе за 

собою ера штучного інтелекту та технонауки взагалі. 

  Штучний інтелект може підняти потенціал 

всесвітньої економіки. За даними PwC, до 2030 року він 

здатний укріпити її на 15,7 трлн дол. Кращі здобутки  від 

mailto:avramchuk99@gmail.com
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ШІ прогнозують для Китаю (ріст ВВП на 26% у 2030 

році) та  Північної Америки (збільшення ВВП на 14,5%), 

що рівнозначно 10,7 трлн дол. 

Провідними чинниками  економічних змін від 

впровадження штучного інтелекту є автоматизація 

робочої сили, яка до 2030 року має додати до 11% 

світового ВВП або біля 9 трлн дол, та інновації у царині 

товарів та послуг, які до 2030 року можуть збільшити 

ВВП приблизно на 7% або на 6 трлн дол. 

 Виділяють три основні напрямки, де алгоритми 

ШІ будуть використані найактивніше. 

Перша — держава, що регулює напрямки та пріоритети, 

державні заявки, залучення інвестицій та фінансування 

проектів. Наприклад, залучення ШІ в публічних 

сервісах, формування політики відкритих даних, 

створення програм підтримки стартапів з ШІ та 

залучення їх до GOVTech-діяльності. 

Друга — бiзнeс, який завдяки гнучкості, добротному 

управлінню і високій швидкості впровадження може 

розбудовувати машинне навчання, IoT, AR/VR, 

робототехніку. 

Третя — державно-приватне партнерство, яке експерти 

вважають найбільш оптимальним різновидом 

формування нової індустрії. Тут мова йде про розвиток 

ШІ, освоєння космічного простору, смарт-міста, нову 

енергетику і транспорт[2] . 

 Також хотілося б виокремити такий напрям 

застосування штучного інтелекту як медицина – в 

умовах нинішньої ситуації в світі застосування 

алгоритмів в момент діагностики могло б значно 

прискорити процеси лікування.  

 Зокрема, важко не звернути увагу  на таку 

подію, як фінансування $1 млрд. Массачусетським 

технологічним університетом відкриття коледжу 

штучного інтелекту у 2018 році. 

А вже в 2020 році вчені того ж таки університету 

виявили за допомогою спеціального алгоритму 

молекулу, яка має вражаючі властивості.  «Наш підхід 
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виявив цю дивовижну молекулу, яка, можливо, є одним 

з найбільш потужних антибіотиків, які були 

виявлені», — сказав Джеймс Коллінз, професор в 

Інституті медичної інженерії і науки Массачусетського 

технологічного інституту. 

Дивно,  та цей потужний антибіотик має зовсім 

незвичайну побудову, що значно відрізняється від інших 

. Якби пошуком з'єднання займалися тільки люди, дуже 

ймовірно, що цей антибіотик не був би виявлений 

взагалі, тому що він виглядає занадто незвичайним[3]. 

Згідно з усеукраїнським опитуванням, проведеним 

Інститутом Горшеніна спільно з групою компаній 

Everest у рамках дослідження «Штучний інтелект: 

український вимір», українці дуже позитивно 

налаштовані до перспектив розвитку технологій 

штучного інтелекту. Зокрема, 43,4% опитаних українців 

вважають, що, порівнюючи нові можливості та ризики, 

розробки в галузі ШІ потрібно продовжувати. 

Серед ризиків виділяли: можливу концентрацію 

влади над людством у руках власника штучного 

інтелекту (36,0%), встановлення диктатури штучного 

інтелекту (21,6%),  знищення людської цивілізації 

штучним інтелектом - (16,7%).  

Українці виділили такий позитив від ШІ: 

звільнення людей від важких, небезпечних робіт (69,5% 

опитаних) і збільшення продуктивності у всіх галузях 

промисловості (50,4%),порятунок людства від стихійних 

лих і катастроф (18,1%) і запобігання злочинності і 

війнам (14,1% респондентів вважають так) [4].  

Очевидно одне: швидкий розвиток штучного 

інтелекту створює не тільки додаткові можливості й 

загрози для його сторонніх споживачів, а й підштовхує 

пересічну людину ставати більш обізнаною та 

відповідальною.  
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ОГЛЯД ТЕХНОЛОГІЇ PWA ДЛЯ СТВОРЕННЯ 

ВЕБ-САЙТУ 

Терещенко Олександр Ігорович 

Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського 

Інститут прикладного системного аналізу 

м.Київ 

Прийняття нових стандартів у веб-браузерах, 

особливо специфікації для Service Worker API, 

дозволило подальший розвиток можливостей веб-

розробки. У 2015 році інженер Google Алекс Рассел 

детальніше ознайомився з цими тенденціями та 

розробив технологію Прогресивних Веб-додатків яка 

базується на цих досягненнях. Покращений досвід 

користуванням (UX) досягається за допомогою 

використання можливостей, яких не вистачає звичайним 

веб-додаткам. Порівняно з мобільними веб-додатками, 

користувачі смартфонів витрачають значно більше часу 

на нативні мобільні додатки. Цей факт пов’язаний з 

низькими можливостями веб-додатків для мобільних 

пристроїв. Без цього вони просто не можуть бути 

настільки привабливими, як нативні мобільні додатки. 

Після встановлення нативного додатка він користується 

рядом переваг над своєю веб-версією. Піктограма на 

головному екрані користувача та push-сповіщення 

дозволяють їм комунікувати з користувачами зручними 

способами. Раніше веб-додатки не мали таких 

механізмів щоб змусити користувача повернутися до 

додатку знову. 
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Рис. 1. Час проведений у мобільних додатках 

PWA можуть виконувати функції, подібні до 

нативних додатків. Вони здатні надсилати push-

сповіщення, запускатися у повноекранному режимі та 

використовувати широкий спектр датчиків. Можливі 

різні інноваційні прикладні програмні інтерфейси, такі 

як Push API або Geolocation API. В принципі, PWA 

повинні порівнюватись з нативними програмами щодо їх 

можливостей. 

 
Рис. 2. Порівняння можливостей та доступності додатків 
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Середня щомісячна аудиторія веб-сайтів для 

мобільних пристроїв приблизно втричі перевищує цю 

кількість у мобільних нативних додатках. Крім того, 

аудиторії мобільних веб-сайтів зростають удвічі 

швидше, ніж їх нативні аналоги. PWA використовують 

цей факт, наслідуючи усі можливості та переваги веб-

додатків. 

Хоча веб-додатки мають більшу аудиторію, слід 

також враховувати залучення аудиторії. Як уже 

зазначалося, час, витрачений на нативні додатки, значно 

перевищує час проведений у мобільних веб-додатках. 

Користувачі виявляють набагато більше інтерес до них. 

Однак це працює лише для найпопулярніших нативних 

програм.  

Кілька підходів у галузі кросплатформної 

розробки отримали популярність для створення 

мобільних додатків за допомогою веб-технологій. Такі 

рішення, як Apache Cordova, вбудовують веб-ресурси у 

нативну обгортку додатку. Таке рішення дозволяє 

створювати програми засобами веб-розробки, 

використовуючи при цьому нативні функції. З появою 

PWA зацікавленість у таких підходах знизилася. У 

Прогресивному веб-додатку, браузер сам піклується про 

взаємодію з операційною системою. У результаті 

отримуємо стандартизоване рішення для створення веб-

додатків, які можуть поводити себе як нативні програми. 

Прогресивний веб-додаток повинен відповідати 

усім наступним характеристикам: 

 чуйний  

 оновлений 

 привабливий для постійного користування 

 встановлюваний  

 безпечний  

 виявний 

 незалежний від стану мережі 

 взаємодія, подібна до додатків 

Ці характеристики необхідні веб-додатку, щоб 

браузери розпізнали його як Прогресивний Веб-додаток. 
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Кожна характеристика представлена певними 

технічними властивостями.  

Незалежні від стану мережі 

Центральним компонентом PWA є Service Worker. 

Він являє собою проксі-сервер між веб-сторінкою та 

відповідним веб-сервером. Service Worker реєструється 

через JavaScript для однієї або декількох сторінок. Після 

реєстрації він прослуховує події, що генеруються веб-

сторінкою. Коли Service Worker встановлений, додаток 

може функціонувати офлайн. Замість того, щоб узагалі 

не функціонувати в ситуації, коли немає мережі або 

низька швидкість передачі, можна отримати розумну 

роботу в режимі офлайн. Service Worker може 

запропонувати у відповідь кешовані ресурси та дані 

незалежно від доступності мережі. У кращому випадку 

програма може дозволити перегляд раніше відвіданих 

сторінок за допомогою відображення кешованого 

вмісту. Найгіршим варіантом може бути відображення 

тільки користувацької сторінки в режимі офлайн. 

Безпечні 

Щоб цей процес здійснювався в захищеному 

середовищі, веб-сторінки, що реєструють Service 

Worker, повинні обслуговуватися через захищений 

HTTP (HTTPS). В іншому випадку можуть відбуватися 

атаки «людина посередині». Впровадження HTTPS 

навіть сприяє тому, як високо веб-сайт займає позиції у 

пошукових системах. 

Виявні 

На відміну від нативних мобільних додатків, веб-

додатки не мають магазинів додатків для їх 

розповсюдження. Натомість їх можна виявити за 

допомогою пошукових систем або посилань у 

соціальних мережах. Це грає позитивну роль у 

охопленні веб-додатку. Магазин додатків має обмежену 

кількість додатків, які він може ефективно представляти, 

отже, нова програма може не отримати популярності 

навіть якщо буде мати багато особливих та затребуваних 

можливостей. 
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Прогресивні веб-додатки не обов’язково 

розгортати через магазини, вони є простими веб-сайтами 

та наслідують всі їх можливості та особливості.  

Важливим компонентом PWA є маніфест веб-

додатків. Цей файл містить метадані у форматі JSON із 

суттєвою інформацією про програму. Визначаються такі 

дані, як піктограма програми або екрани заставки, а 

також ідентифікаційні дані, такі як ім'я програми чи 

автор. Маніфест веб-додатків дуже добре порівнюється з 

чимось на зразок маніфесту додатків для нативних 

програм Android.  

Встановлювані 

Маніфест веб-додатків також необхідний для 

встановлення веб-програми на пристрій. У цьому 

контексті мається на увазі можливість додавання 

піктограми на головний екран користувача. Таким 

чином, PWA можна запустити аналогічно до нативних 

мобільних додатків. Щоб це працювало в Google Chrome 

в системі Android, необхідно виконати пару вимог. По-

перше, маніфест повинен надати основну інформацію 

про додаток. Потрібно вказати його ім'я, скорочене ім’я, 

зображення піктограми та вже згадану URL точки входу. 

Крім того, слід вказати відповідний режим 

відображення. По-друге, програма повинна мати 

можливість запускатись у режимі офлайн. Як уже було 

зазначено, це слід забезпечити за допомогою Service 

Worker. Нарешті, через задіяний Service Worker, веб-

сайт повинен обслуговуватися через HTTPS. Врешті-

решт, якщо вимоги будуть виконані і визначено певну 

ступінь взаємодії, браузер запропонує додати PWA на 

головний екран.  

PWA, запущений з головного екрана, повинен 

виконуватись в оболонці програми, що забезпечує 

швидкий запуск. Оболонка може складатися із 

статичних елементів інтерфейсу користувача, які 

кешуються під час встановлення. Це гарантує швидке 

надання користувацького інтерфейсу додатків, яке потім 

може бути динамічно наповнене вмістом. Завдяки цьому 
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відокремленню структури інтерфейсу від контенту 

покращується продуктивність додатку, а отже, і досвід 

користуванням. 

Привабливі для постійного користування 

Можливості постійного залучення користувачів до 

веб-додатків досить низькі. PWA призначені для 

подолання цієї проблеми. Завдяки піктограмі на 

головному екрані та push-сповіщенням, є можливість 

залучати користувачів так, як це можуть робити нативні 

програми. Прикладом цієї характеристики є веб-сайт 

електронної комерції Flipkart, що використовує 

технологію PWA. Після її впровадження у веб-сайті, 

витрачений користувачами час на сайті, збільшився 

втричі. Більше половини їх користувачів зараз 

відвідують сайт за допомогою піктограми з головного 

екрану. За допомогою Push API, що є компонентою 

технології PWA, вони змогли надсилати повідомлення 

через Service Worker до своїх клієнтів. Оскільки Service 

Worker продовжують функціонувати навіть якщо 

додаток та браузер закритий, такі способи взаємодії з 

користувачем тепер можливі для веб-додатків. 

Адаптивні 

Одна з важливих вимог до Прогресивних Веб-

додатків це гнучка конструкція. Ріст популярності 

мобільних пристроїв змінив принцип розробки веб-

сайтів. Сьогодні дві третини часу, витраченого на 

цифрові носії, припадає на смартфони. Це дає вагому 

причину для того, щоб докласти зусиль для створення по 

справжньому мобільних веб-сайтів. Це зазвичай 

досягається за допомогою медіа-запитів CSS. 

Прогресивні 

Крім того, що PWA мають належним чином 

відображатись на будь-якому пристрої незалежно від 

його розмірів, вони також повинні працювати належним 

чином незалежно від браузера, який використовується. 

Далеко не всі здатні йти в ногу з новими API. 

Наприклад, Service Worker API все ще підтримуються не 

всіма браузерами. Для вирішення цієї обставини 
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використовується принцип прогресивного 

вдосконалення. Подібно до мобільних додатків, веб-

додаток створюється починаючи з невеликого, але 

працюючого фундаменту, а потім додоаються більше 

функціональні можливості. Використання прогресивних 

технологій (наприклад, API низького рівня, наприклад, 

для push-сповіщень) допустимо якщо буде надана якась 

резервна функціонаьність. Тим самим веб-сайт робиться 

більш доступним для всіх аудиторій. 

Google Lighthouse можна запускати як розширення 

Chrome з командного рядка або використовувати як 

програмний модуль Node.JS. Lighthouse зосереджується 

на показниках ефективності та якості Прогресивного 

Веб-додатку. Стандартний звіт у Lighthouse надає 

інформацію про широкий спектр факторів у 

легкозасвоюваному форматі. Деякі помітні показники 

продуктивності веб-сайту у Lighthouse:  

1. Надає список кожного внутрішнього ресурсу, який не 

передається через HTTP/2.  

2. Перше змістовне відображення - час, необхідний для 

початку візуалізації вмісту сайту в браузері.  

3. Час до інтерактивності – мітка часу, що відповідає 

моменту коли сторінка завантажена достатньо, щоб 

користувач міг взаємодіяти з нею. 

Для підтвердження переваг технології PWA, було 

протестовано додаток Flipkart. 

 
Рис. 3. Час першого змістовного відображення 
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Час, відведений для першого змістовного 

відображення веб-сторінки, що використовує 

технологію PWA, менший (82 мс) порівняно з веб-

сторінкою без PWA (1667 мс). 

 
Рис. 4. Використання мережі додатками 

Перш ніж браузер може почати візуалізувати веб-

сторінку, він повинен завантажити та проаналізувати 

будь-які таблиці стилів, необхідні для відображення 

сторінки. Переважно багато веб-сайтів використовують 

повторно один і той же зовнішній файл CSS для всіх 

своїх сторінок, навіть якщо багато визначених на ньому 

правил не стосуються поточної сторінки. Найкращий 

спосіб - мінімізувати затримку, спричинену 

завантаженням файлів стилів це його кешування. 

Потенційна економія трафіку веб-сторінки, що 

підтримує PWA, вища (106 KB) порівняно з веб-

сторінкою без PWA (297 KB). 

PWA є найбільшою віхою в веб-розробці з часу 

HTML5. Застосовуючи цю технологію бізнес може 

вибудовувати змістовні, персоналізовані відносини зі 

своїми клієнтами, поєднуючи найкращі можливості 

мобільних та веб-додатків. 
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ОГЛЯД ТЕХНОЛОГІЇ PWA ДЛЯ СТВОРЕННЯ 

ВЕБ-САЙТУ 

Терещенко Олександр Ігорович 

Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського 

Інститут прикладного системного аналізу 

м.Київ 

Анотація. PWA (Progressive Web App) - це 

технологія, яка додає на веб-сайти функціонал 

звичайних додатків. У десктопному браузері 

прогресивний веб-додаток залишається звичайним 

сайтом. Але коли відвідувач відкриває його в мобільному 

браузері, PWA перетворюється на гібридне поєднання 

сайту та додатку. Така поведінка прогресивного веб-

додатку відкриває нові можливості для бізнесу тому 

слід дослідити цю технологію більш детально. 

Технологія PWA використовує переваги останніх 

веб-стандартів та API, щоб забезпечити надійний, 

швидкий та привабливий досвід користування, який 

очікують люди від сучасних додатків. Оскільки 

Прогресивні веб-додатки базуються на звичайному веб-

сайті, вони по суті надають всі найкращі їх можливості, 

включаючи надзвичайно широкий обсяг доступу, 

миттєвий доступ, миттєві оновлення, просте 

розповсюдження та розгортання. 

У порівнянні з традиційними веб-додатками для 

мобільних пристроїв, PWA поводять та відчуваються як 

нативні програми. Досить часто вони не відрізняються 

від своїх нативних аналогів у плані функціональності. 

Вони надають можливість працювати в автономному 

режимі та отримати доступ до нативних функцій, таких 

як push-сповіщення, геолокація та камера - все це 

моментально додається до додатку через веб-браузер. На 

відміну від традиційних нативних програм, користувачі 

Прогресивних веб-додатків не потребують їх пошуку та 

встановлення через магазин додатків. PWA також 

зазвичай набагато менші за розміром, ніж нативні 

програми, тому вони завантажуються швидше, 
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працюють краще в мережах з низькою пропускною 

здатністю та займають менше місця на пристрої 

користувача. 

Прогресивні веб-додатки мають наступні 

характеристики: 

 Надійні 

Працюють в офлайн режимі, не залежно від якості 

мережі. 

 Швидкі 

Завантажуються в лічені секунди, плавні при взаємодії 

всередині програми. 

 Мають широкі можливості залучення користувачів 

Надають повний доступ до нативних функцій, зокрема 

push-сповіщень. 

 Виявні 

Легко виявляються за допомогою простого запиту у 

пошуковику. 

 Малі 

Порівняно з нативними додатками з магазині додатків. 

 Оновлені 

Завжди надають найновіший вміст додатку. 

 Встановлювані 

Прогресивні веб-додатки можна додавати на робочий 

екран користувача для більш легкого доступу. 

 Доступні 

Можна запускати їх на комп’ютері та мобільному 

пристрої чи на будь-якому пристрої, де є браузер. 

Деякі великі компанії вже застосували цю 

технологію при розробці своїх веб-сайтів. Pinterest 

побачив збільшення залученості користувачів на 60%, 

що сприяє збільшенню на 44% доходу від реклами. Ці 

показники також виявилися на 2-3% вищими від 

нативного додатку Pinterest. 

Додаток Twitter з використання технології PWA 

надає такий самий досвід користування, як і нативна 

програма Twitter, використовуючи на 97% менше 

пам’яті пристрою. Ця комбінація кращого, швидшого та 

ефективнішого продукту вразила користувачів, що 
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підтверджується зниженням показника відмов на 20% та 

збільшення надісланих твітів на 75%.  

Тобто, незалежно від галузі чи торгової марки, 

PWA можуть забезпечити більшу залученість 

користувачів, нижчий показник відмов і, в кінцевому 

рахунку, більше доходу, забезпечивши кращий досвід 

для своїх користувачів. 

PWA використовують нові, сучасні веб API, найбільш 

важливі з них Service Worker та Web App Manifest. Хоча 

ці два API є відносно новими, вони вже мають повну 

підтримку в Chrome (та браузерах на базі Chrome, таких 

як Samsung Internet) та Firefox, та підтримку в бета-версії 

для Safari та Edge. Ці API дозволяють створити 

повнофункціональну програму, яку раніше не можливо 

було уявити в веб-технологіях. 

Отже, технологія Progressive Web App є дуже 

перспективною у плані можливостей, що підтверджують 

великі компанії, що обрали її для створення власних веб-

сайтів. 

 

Література: 

1. Google: Progressive web apps. 

https://developers.google.com/web/ilt/pwa/ 

2. Osmani Addy. (2015). Getting started with Progressive Web 

Apps. https://addyosmani.com/blog/getting-started-with-

progressive-web-apps/ 

3. Google: Progressive web app requirements for showing the 

"add to home screen" banner. 

https://developers.google.com/web/fundamentals/app-

installbanners/ 

  

https://developers.google.com/web/ilt/pwa/
https://addyosmani.com/blog/getting-started-with-progressive-web-apps/
https://addyosmani.com/blog/getting-started-with-progressive-web-apps/
https://developers.google.com/web/fundamentals/app-installbanners/
https://developers.google.com/web/fundamentals/app-installbanners/
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ХМАРНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ ПОТРЕБ 

Тимофєєв А.А.  

студент групи КІД-42,  

інституту комп'ютерної інженерії. 

Державний університет телекомунікацій,  

м. Київ 

 

В даний час підготовка студентів у вищих 

навчальних закладах немислима без використання 

сучасних інформаційних технологій, які швидко 

розвиваються і стають невід'ємною частиною 

функціонування бізнесу. 

Перед вищими навчальними закладами стоїть 

завдання інтегрувати процес навчання з освоєнням 

сучасних ІТ-технологій. Такий процес навчання повинен 

проходити в інтерактивному режимі. 

Інтерактивне навчання - це спеціальна форма 

організації пізнавальної діяльності. Суть інтерактивного 

навчання полягає в тому, що навчальний процес 

організований таким чином, що практично всі студенти 

навчальної групи виявляються втягнутими в процес 

пізнання, вони мають можливість розуміти і 

рефлексувати з приводу того, що вони знають і думають. 

Спільна діяльність студентів в процесі пізнання, 

освоєння навчального матеріалу означає, що кожен 

вносить свій особливий індивідуальний внесок, йде 

обмін знаннями, ідеями, способами діяльності. Причому, 

відбувається це в атмосфері доброзичливості і взаємної 

підтримки, що дозволяє не тільки отримувати нове 

знання, а й розвиває саму пізнавальну діяльність, 

переводити її на більш високі форми кооперації і 

співробітництва. 

Хмарні обчислення включають в себе кілька 

моделей. Найбільш поширеними на сьогоднішній день є 

моделі: «Програмне забезпечення як послуга» - SaaS, 

«Інфраструктура як послуга» - IaaS і «Дані як послуга» - 

DaaS. Модель SaaS передбачає, що постачальник 

програмного забезпечення розробляє веб-додаток і 
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самостійно керує ним, надаючи замовникам доступ до 

ПЗ через Інтернет. 

Застосування можливостей таких хмарних 

моделей дозволяє створювати, поширювати і 

застосовувати в освітньому середовищі програми-

сервіси, які можуть бути використані у викладанні 

дисциплін для підвищення компетентності учнів і 

організації спільної роботи студентів. 

Розглянемо характеристики широко поширених 

хмарних технологій, які демонструють ефективність їх 

використання в навчанні: 

 G-Suite - хмарні служби, що надаються компанією 

Google. Це Web-додатки на основі хмарних обчислень, 

що надають викладачам і студентам інструменти для 

спільної роботи і спілкування. 

 Google Docs - це онлайновий офіс, який включає 

інструменти для створення текстових документів, 

електронних таблиць, наочних посібників, PDF-файлів 

та презентацій, а також їх спільного використання і 

публікації в Інтернет. 

 Сайти Google - це конструктор сайтів з можливістю 

публікації відео, зображень, документів. 

Для навчальних закладів Google надає 

безкоштовний пакет Google Apps Education Edition. 

Група студентів зможе працювати разом в Документах 

Google і спостерігати зміни в режимі реального часу. У 

будь-який момент будь-який студент може отримати 

доступ до останньої версії документа, електронної 

таблиці або презентації, може підключатися до спільної 

роботи і вносити правки одночасно з іншими. 

Використання хмарних сервісів дає можливість 

швидко і ефективно організувати навчальне середовище 

для будь-яких груп студентів і підтримувати інтерес до 

навчання за рахунок сучасного соціального середовища 

спілкування студентів один з одним і з викладачем. 

 

Перелік посилань 

1. https://about.google/intl/ALL_ru/products/ 

https://about.google/intl/ALL_ru/products/
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2. https://applied-research.ru/ru/article/view?id=6841 

  

https://applied-research.ru/ru/article/view?id=6841
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НЕЙРОМОРФНІ ЧІПИ 

Пілосян Андрій Андрійович 

Державний університет телекомунікацій 

 Навчально-науковий інститут Інформаційних 

технологій 

м.Київ 

Уявіть собі майбутнє, де складні рішення можуть 

прийматися швидше та адаптуватися з часом. Де 

соціальні та індустріальні проблеми можуть 

автоматично вирішуватися, використовуючи 

отриманий раніше досвід.  

Це майбутнє, де світлофори автоматично 

синхронізують свою роботу з потоком транспорту, 

зменшуючи затори та оптимізуючи час старту і 

зупинки.  

Intel Loihi є нейроморфним комп'ютерним чіпом, 

який включає аналоги 130 тисяч нейронів і 130 млн 

синапсів. Ідея нейроморфних обчислень має на увазі, що 

чіпи розробляються таким чином, щоб імітувати 

архітектуру головного мозку людини, включаючи 

нейрони і синапси. 

У процесорі реалізована можливість повністю 

асинхронної обробки через багатоядерну сітку, яка 

підтримує широкий спектр розсіяних, ієрархічних і 

повторюваних нейронних мережевих топологій з 

кожним нейроном, здатним зв'язуватися з тисячами 

інших нейронів. 

Кожне з цих нейроморфних ядер включає в себе 

"механізм навчання", який дозволяє змінювати 

параметри навчання ядра на ходу відповідно до 

конкретних потреб заданого робочого навантаження за 

допомогою контрольованих, неконтрольованих та інших 

навчальних парадигм. 

Intel заявляє, що чіп Loihi спеціально розроблений 

для таких навантажень, як розробка і тестування 

декількох алгоритмів з високою алгоритмічної 

ефективністю для наступних завдань: планування 

маршруту, обмеження відповідності, розсіяне 
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шифрування, вивчення словників, динамічне 

моделювання і адаптація. 

 

Функції “Loihi” включають в себе: 

Повністю асинхронна нейроморфна многоядерна 

сітка, яка підтримує широкий спектр розріджених, 

ієрархічних і повторюваних нейронних мережевих 

топологій з кожним нейроном, здатним зв'язуватися з 

тисячами інших нейронів. 

Кожне нейроморфне ядро включає в себе механізм 

навчання, який можна запрограмувати для адаптації 

параметрів мережі під час роботи, підтримуючи 

контрольовані, неконтрольовані, що підкріплюють і інші 

навчальні парадигми. В цілому 130 000 нейронів і 130 

мільйонів синапсів. 

Розробка і тестування декількох алгоритмів з 

високою алгоритмічної ефективністю для задач, 

включаючи планування маршрутів, задоволення 

обмежень  

(constraint satisfaction), sparse coding, вивчення словників 

і навчання і адаптація динамічних моделей. 

 Можливості самонавчання, розкриті цим тестовим 

чіпом, мають величезний потенціал у вдосконаленні 

автоматизованих і індустріальних додатків, як і 

персональної робототехніки - будь-який додаток, який 

матиме користь від автоматизованих операцій і 

безперервного навчання в неструктурованому 

середовищі. Наприклад, розпізнання руху машини або 

велосипеда. 

Крім того, цей метод в 1000 разів більш енергоефективн 

ніж стандартні методи для комп'ютерного навчання. 

 

Література: 

1.Стаття з Epravda[Електронний ресурс] . – Режим 

доступу: 

https://www.epravda.com.ua/news/2017/09/28/629556/ 

https://www.epravda.com.ua/news/2017/09/28/629556/
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КІБЕРФІЗИЧНІ СИСТЕМИ З ВИКОРИСТАННЯМ 

ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В IOT 

Цапро Ігор Вікторович 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут інформаційних 

технологій 

м.Київ 

Можливості штучного інтелекту набувають 

значного росту: вирішення задач комп’ютерного зору, 

розуміння та генерація мови, системи автопілоту, 

мобільні асистенти та інше. Системи на основі 

штучного інтелекту швидко розвиваються з точки зору 

застосування, адаптації, швидкості обробки та 

можливостей. Машини все частіше й ефективніше 

виконують менш рутинні завдання.  

Хоча інтелект людей насправді «приймає» 

ідеальне рішення у відповідний час, ШI - це лише про те, 

щоб «обрати» правильне рішення у відповідний час. 

Тому необхідно з’ясувати роль та можливості 

використання штучного інтелекту в сфері інтернету 

речей відповідно до рівня розвитку обох напрямків і як 

результат, у даній доповіді розглядаються кіберфізичні 

системи. 

 

Термін "кіберфізичні системи (CPS)" з'явився 

близько 2006 року, його ввів Гелен Гілл в 

Національному науковому фонді в США [1]. CPS за 

даними Національного наукового фонду (NSF) - це 

"інженерні системи, побудовані для безперервної 

інтеграції обчислювальних алгоритмів та фізичних 

компонентів". Сьогодні це вважається системою, яка 

працює над та контролюється за допомогою 

комп'ютерних механізмів (побудованих всередині 

кожного компонента, а також у всій системі), міцно 

пов'язаних через Інтернет та легко доступних для його 

користувачів. У сучасному контексті , CPS виходять з 

інтеграції інфраструктури, розумних об'єктів, 

вбудованих обчислювальних пристроїв, людей та 
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фізичних середовищ, які, як правило, пов'язані рамками 

зв'язку. Вони включають такі рамки, як Smart City, Smart 

Grids, Smart Factories, Smart Buildings, SmartHomes та 

Smart Cars. Якби якимось чином ці системи могли бути 

пов’язані між собою, інформація про аварію була б 

негайно відправлена в поліцію. Всі необхідні дії будуть 

вжиті миттєво, а шанси на затримку лікування 

зменшиться. Зростаючий інтерес до вивчення та 

розвитку творчого штучного інтелекту підштовхує 

виробників впроваджувати ШІ майже у кожен продукт 

або сервіс, які вони роблять. Розумні об’єкти повинні 

самі мати можливість виконувати локальну обробку 

невеликих масштабів і мати певний інтелект. 

Збереження цих даних для аналітики всередині 

розумного об'єкта не завжди може бути здійсненим. Тут 

грає макроскопічна версія; дані передаються у віддалені 

місця розподіленим способом та аналізуються. Потім 

результати аналізу інтегруються, і рішення, в деяких 

необхідних випадках, може бути відправлено назад до 

розумного пристрою, де привід може виконати своє 

завдання. Час між надсиланням даних та прийняттям 

рішення має бути найменшим, інакше це не мало б 

сенсу. Традиційні аналітичні засоби не здатні фіксувати 

всю суть цих масивних даних у режимі реального часу. 

Машинне навчання вже має хороші можливості 

дозволяти комп'ютерам знаходити взаємозв’язки у 

даних. Але ми прагнемо до більшого, коли ми 

намагаємося мати справу з великими даними. Ось чому 

нам потрібно адаптувати методи машинного навчання 

для обробки великих даних, а також створювати нові 

ідеї. Поява CPS та IoT повністю надихається ідеєю 

соціальної, економічної та людської користі: 

персоналізована охорона здоров'я, розумні мережі, 

розумні галузі, розумний транспорт тощо. Наприклад, 

розумна галузь може вдосконалити свої виробничі 

процеси, обмінюючись інформацією в реальному часі 

між різним промисловим обладнанням, мережами 

поставок, дистриб'юторами, бізнес-системами та 
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замовниками. CPS для охорони здоров’я, як розумна 

лікарня, може віддалено контролювати фізичний стан 

пацієнтів для обслуговування далеких районів.  

Хоча ці системи приносять безліч переваг, вони 

також містять притаманні їм ризики, такі як порушення 

конфіденційності, кодифікація та посилення 

упередженостей, зменшення підзвітності та 

перешкоджання належним процесам та збільшення 

інформаційної асиметрії між виробниками даних та 

власниками даних. IoT-CPS - це різноманітна і складна 

мережа. Слідкувати за кожним неетичним порушенням 

або порушенням безпеки буде важким. Будь-які збої або 

помилки в програмному чи апаратному забезпеченні 

матимуть серйозні наслідки[2]. 
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ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ БУДЕ РОБИТИ ТЕ, ЩО 

МИ ПРОСИМО. І ЦЕ ПРОБЛЕМА. 

Журавльов Артем Геннадійович,                                                                                      

Державний університет телекомунікацій                                                          

Навчально-науковий інститут                                                                    

Інформаційних технологій                                                                                       

 м. Київ 

Небезпека машин з штучним інтелектом полягає в 

тому, що ми можемо бути недостатньо обережними 

щодо того, що хочемо. У рядках коду, що оживляє ці 

машини, неминуче бракує нюансів, а саме прописати 

застереження та в кінцевому підсумку давати AI 

системам цілі та стимули, які не відповідають нашим 

справжнім уподобанням. 

На сьогодні класичний уявний експеримент, що 

ілюструє цю проблему, був поставлений оксфордським 

філософом Ніком Бостромом у 2003 році. Бостром уявив 

собі супер-інтелектуального робота, запрограмованого з 

начебто нешкідливою метою виготовлення скріпок для 

паперу. Зрештою, робот перетворює весь світ на 

гігантську фабрику скріпок. 

Такий сценарій може виглядати як академічний, 

але тривога може вже виникнути в якомусь не далекому 

майбутньому.  

Основним аспектом проблеми є те, що люди часто 

не знають, які цілі дати нашим системам АІ, оскільки ми 

не знаємо, що насправді хочемо. "Якщо ви запитаєте 

кого-небудь на вулиці:" Що ви хочете, щоб ваш 

автомобіль з АІ робив? ", Він би сказав:" Уникати  

зіткнення на дорозі", - сказала Дорса Саді, науковий 

співробітник університету Стенфорда, який 

спеціалізується на взаємодії людини-робота.  

Супер безпечні автомобілі для самостійного 

керування їздять занадто повільно і гальмують так часто, 

що пасажирів нудить. Коли програмісти намагаються 

перелічити всі цілі та вподобання, які робот повинен 

одночасно перемикати, список неминуче залишається 

неповним.  
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Щоб уникнути цих підводних каменів та 

потенційно вирішити проблему вирівнювання АІ, 

дослідники почали розробляти абсолютно новий метод 

програмування вигідних машин. Цей підхід найбільш 

тісно пов'язаний з ідеями та дослідженнями Стюарта 

Рассела, оформленого комп'ютерним вченим з Берклі. 

Росселл, 57 років, працював над раціональністю, 

прийняттям рішень та машинним навчанням у 1980-х та 

90-х і є головним автором широко використовуваного 

підручника «Штучний інтелект: сучасний підхід». За 

останні п’ять років він набув дуже великого авторитету 

серед комп’ютерних вчених. 

Як Расселл бачить, сьогоднішній орієнтований на 

цілі АІ в кінцевому рахунку обмежений, оскільки весь 

його успіх у виконанні конкретних завдань, а саме  

ідентифікуючи предмети в образах і словах у мовленні і 

навіть складаючи музику та прозу.  

Попросивши машину оптимізувати функцію 

"винагороди" - ретельний опис якоїсь комбінації цілей - 

це неминуче призведе до нерівності AI, Рассел 

стверджує, тому що неможливо включити і правильно 

зважити всі цілі, підряди, винятки та застереження у 

функції винагороди. Або навіть знати, що є 

правильними.  

Поставляючи цілі для вільного роумінгу, 

"автономні" роботи будуть все більш ризикованими, 

оскільки вони стають більш розумними, оскільки роботи 

будуть безжалісні у виконанні своєї функції винагороди 

і намагатимуться не дати нам їх вимикати. 

Замість того, щоб машини переслідували власні 

цілі, нове мислення іде: вони повинні прагнути 

задовольнити вподобання людини; їх єдиною метою має 

бути дізнатися більше про те, що потрібно нам переваги. 

Рассел стверджує, що невизначеність щодо наших 

переваг та необхідність звернутися до нас для 

керівництва забезпечать безпеку систем АІ. У своїй 

останній книзі «Сумісна з людиною» Рассел викладає 

свою тезу у формі трьох «принципів корисних машин», 
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що повторює три закони робототехніки Ісаака Азімова з 

1942 року, але з меншою наївністю. У версії Рассела 

зазначено: 

1. Єдина мета машини - максимально реалізувати 

переваги людини. 

2. Машина спочатку не впевнена в тому, які ці переваги. 

3. Кінцевим джерелом інформації про уподобання 

людини є поведінка людини. 

Протягом останніх кількох років Рассел та його 

команда в Берклі, разом із однодумцями у Стенфорді, 

Техаському університеті та інших країнах, розробляли 

інноваційні способи ввести системи АІ у наші переваги, 

не вказуючи жодного разу цих переваг. . 

Ці лабораторії вчать роботів, як дізнаватися 

уподобання людей, які ніколи не артикулювали їх і, 

можливо, навіть не впевнені, чого хочуть. Роботи 

можуть дізнатися про наші бажання, спостерігаючи за 

недосконалими демонстраціями і навіть можуть 

вигадувати нові форми поведінки, які допомагають 

вирішити людські неоднозначності. (Наприклад, на 

чотиристоронніх знаках зупинки, наприклад, у 

самостійно керованих автомобілях з'явилася звичка 

трохи підкріплювати, щоб сигналізувати водіям людини 

йти вперед.) Ці результати говорять про те, що AI може 

бути напрочуд гарним, щоб зробити висновок про наші 

думки та переваги, навіть як ми їх вивчаємо на льоту. 

"Це перші спроби формалізації проблеми", - сказав 

Саді. "Нещодавно люди зрозуміли, що нам потрібно 

уважніше поставитися до взаємодії людина-робот". 

Чи справді зароджуючі зусилля та три принципи Рассела 

корисних машин віщують світле майбутнє для AI, 

залишається з'ясувати. Цей підхід закріплює успіх 

роботів на їх здатності зрозуміти, що люди справді 

віддають перевагу - те, що вид намагається з'ясувати вже 

деякий час. Як мінімум, Пол Крістіано, науковий 

співробітник OpenAI, сказав, що Рассел та його команда 

значно роз’яснили проблему та допомогли «розібратися, 

що таке бажана поведінка - що ми прагнемо». 



683 
 

 

Література: 

1.https://www.quantamagazine.org/artificial-intelligence-

will-do-what-we-ask-thats-a-problem-20200130/ 

  

https://www.quantamagazine.org/artificial-intelligence-will-do-what-we-ask-thats-a-problem-20200130/
https://www.quantamagazine.org/artificial-intelligence-will-do-what-we-ask-thats-a-problem-20200130/


684 
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У статті представлено динаміку розвитку 

телекомунікаційних мереж: ISDN →IP→ethernet. 

Показано, що ключовою проблемою в 

телекомунікаційних мережах є проблема забезпечення 

якості обслуговування. Зокрема, зі зростанням 

різнорідності трафіку ця проблема постає якомога 

гостріше, вимагаючи серйозного та узгодженого 

опрацювання множини мережних задач різних рівнів 

еталонної моделі взаємодії відкритих систем. У зв'язку 

із потребою у послугах якості обслуговування значна 

увага приділяється створенню та розвитку програмно-

конфігурованих мереж, які дозволяють вирішити 

існуючі проблеми в галузі телекомунікацій, а також 

наведені основні напрямки впровадження та 

використання мережі SDN.  

У статті описується основний зміст та 

загальний стан проблеми та окремих задач щодо 

управління трафіком в мережі SDN, та вказується 

подальший напрямок щодо їх вирішення. 

 

Вступ. Значний зріст об’ємів трафіку та зміна його 

структури, необхідність підтримки стрімкого росту 

кількості мобільних користувачів, формування 

високопродуктивних кластерів для обробки значного 

збільшення трафіку і добре масштабованих 

віртуалізованих середовищ для представлення хмарних 

сервісів – все це сприяло змінам вимог до мережевих 

середовищ. 

Постановка проблеми. Для обробки зростаючої 

кількості різнорідного трафіку, при існуючих 

технологіях транспортних мереж, необхідно нарощувати 
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кількість різноманітного обладнання: комутаторів і 

маршрутизаторів, брандмауерів (firewall), трансляторів 

мережевих адрес, пристроїв балансування навантаження, 

а також пристроїв та систем забезпечення безпеки. 

Зазвичай, мережеві адміністратори конфігурують кожен 

пристрій окремо, відповідно до мережевої топології і 

правил маршрутизації. Для цього використовуються 

інтерфейси конфігурації –для кожного пристрою і для 

кожного виробника, а іноді і для кожного пристрою 

однієї і тієї лінії виробництва одного виробника, хоча 

іноді використовують так званий «пакетний» метод 

конфігурації мережевих пристроїв. В цілому, такий 

підхід значно ускладнює модернізацію і розвиток мереж, 

впровадження інновацій, а також призводить до великої 

кількості капітальних і операційних витрат. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, 

що з появою цифрових систем передачі почала 

розвиватися мережева концепція ISDN (Integrated 

Services Digita lNetwork) — цифрова мережа з 

інтеграцією служби. Незважаючи на те, що спочатку 

передбачалося створення інтегральної мережі, яка б 

дозволяла надавати в рамках єдиної мережевої 

структури різні види послуг зв'язку, основним додатком 

залишилася послуга телефонії. Мережі ISDN 

передбачали використання цифрових систем передачі і 

цифрових вузлів комутації. 

Зокрема, для організації взаємодії апаратури вузлів 

комутації між собою і з тим, що підключається 

термінальним обладнанням, були розроблені потужні 

системи сигналізації, що дозволяють передавати не 

тільки сигнальну інформацію, пов'язану з встановленням 

базового виклику, а й відомості, пов'язані зі станом 

елементів мережі зв'язку, маршрутизації викликів, 

погодженням параметрів передачі тощо. 

З появою Інтернету основними користувачами 

окремі стали фізичні особи, що призвело до збільшення 

розгалуженості і підвищенню ємності мережі. В 

результаті, виникла потреба в мережевій структурі, яка б 
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не поступалась за своїми масштабним характеристикам 

телефонної мережі загального користування (ТМЗК). 

Однак використання двох паралельних мережевих 

структур з економічних і експлуатаційних показників 

було неефективним. Це потребувало розробки таких 

технологічних рішень, які б забезпечили передачу різних 

видів інформації та надання різних видів послуг зв'язку в 

рамках єдиної мережевої структури. 

В основі такого рішення повинен бути єдиний 

метод передачі інформації на основі комутації пакетів. 

Формування цього методу привело до появи мереж 

третього покоління - мереж NGN (Next Generation 

Network), де в якості технічних засобів 

використовувалися б апаратно-програмні засоби, 

орієнтовані на стек протоколів TCP / IP. 

Відтак, ідеологія NGN являє собою передачу будь-

якої інформації в єдиній формі уявлення – IP-пакеті. 

Традиційні мережі не можуть підтримувати обмін 

трафіком в форматі IP. Цей факт передбачає 

необхідність реконструкції всієї архітектури мережі: 

транспортної інфраструктури, рівня доступу і 

мережевий ієрархії. [2] 

Розвиток технології Ethernet призвів до появи 

нового транспорту – PoS (Pocketover SDH / SONET) – 

симбіоз двох добре знайомих технологій Ethernet і SDH / 

SONET. Така технологія має переваги системи передачі 

SDH, яка характеризується високою надійністю і 

керованістю мережі IP, що дозволяє надавати всі 

необхідні послуги передачі пакетного трафіку, 

включаючи такі додатки як VPN, VoIP та ін. 

Перспективним напрямком модернізації виглядає 

поступовий перехід до NGN за рахунок впровадження в 

традиційні мережі обладнання, здатного працювати з 

технологіями обох поколінь. Але тут виникла велика 

проблема, основу, якої становила пересилання даних і 

файлів, які не потребують особливих вимог до каналу, за 

винятком швидкості передачі даних, гостро виникли 

питання забезпечення якості сервісу (QoS), мінімальної 
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затримки в каналі (latency) тощо. Це, в першу чергу, 

пов'язано зі зміною структури призначеного для 

користувача трафіку, в якому стали переважати 

комунікації в реальному часі (Real Time Communications, 

RTC) – VoIP, відеосервіси тощо. У операторів виникла 

реальна потреба в динамічної пріоритезації трафіку. 

Наприклад, в деяких випадках пріоритет повинен бути 

зроблений для ftp-протоколу, в інших – для SIP і 

навпаки. 

Як результат, конфігурація великомасштабних 

мереж перетворюється на складне завдання і вимагає 

серйозних змін принципів побудови, експлуатації та 

управління мереж і управління ними. 

Метою статті є визначення актуальності 

впровадження та використання 

програмноконфігурованих мереж, рішень та задач, які 

вона вирішує. 

Викладення основного матеріалу Згідно 

щорічного прогнозу [1] з 2014 по 2017 роки об’єм 

мобільного трафіку зріс в 13 разів і склав 11,2 ексабайтів 

в місяць, або 134 ексабайта в рік (один ексабайт 

дорівнює квінтильйону байт). Стійке зростання трафіку 

частково пояснюється збільшенням числа мобільних 

Інтернет-підключень, кількість яких незабаром 

перевищить чисельність населення планети (за даними 

ООН, у 2017 році населення планети склало 7,6 млрд 

осіб). 134 ексабайта еквівалентні 30 трильйонів 

графічних файлів (по 10 картинок на кожного жителя 

планети щодня протягом року) або 3 трильйонів 

відеокліпів. На думку експертів [1] середньорічні темпи 

зростання споживчого та корпоративного сегменту 

використання трафіку, обумовлена наступними 

факторами: 
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Зростання числа мобільних з'єднань. До 2021 року 

в світі буде налічуватися 10 млрд мобільних пристроїв, в 

тому числі 1,7 млрд з'єднань типу "машина-

машина"(М2М) (в 2014 сукупна кількість мобільних 

пристроїв і міжмашинного з'єднань не перевищувало 7 

млрд). Зростання швидкості передачі даних. Середня 

швидкість передачі даних по мобільних мереж зросте в 7 

разів - з 1Мбіт / с у 2014 році до 3.9 Мбіт / с в 2017 році. 

Зростання популярності відео. У 2017 року відео склало 

66 відсотків загального мобільного трафіку (51 відсоток 

в 2014 році). 

Вплив мобільних пристроїв / підключень 

наступний. Смартфони, ноутбуки та інші портативні 

пристрої у 2017 року згенерували 93 відсотки трафіку. 

М2М-трафік (GPS-навігація, системи стеження, медичні 

програми) склав 5 відсотків від загального обсягу 

трафіку мобільних даних. Ще 2 відсотки трафіку 

припадало на телефонні розмови.  У 2012 році тільки 14 

відсотків пристроїв (1 млрд) могли працювати по 

протоколу IPv6. А вже у 2017 року число таких 

пристроїв збільшилось до 41 відсотка (4,2 млрд). 
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Швидкість мобільних мережевих з'єднань. 

Середня швидкість мобільних з'єднань з 2015 по 2021 

рр. виросте в 7 разів. Цей показник став найважливішим 

фактором, що підтримує зростання обсягу мобільного 

трафіку. 

Очевидно, що впоратися з таким ростом трафіку 

можна двома способами.  

Розширенням пропускної спроможності мережі за 

рахунок збільшення кількості апаратних мережевих 

вузлів і підвищенням їх потужності. Це призведе до 

значних капітальних і операційних затрат, проте 

досягнути бажаного результату так і не вийде, адже 

необхідність до нових послуг буде призводити до ще 

більш швидкого росту трафіку і інвестиційні плани 

операторів не встигатимуть за потребами послуг в 

трафіку. 

Трансформація як самої мережі, так і всієї 

структурної моделі оператора. Відтак, це дозволить 

вирішити проблему росту трафіку і потребу швидкого 

впровадження нових послуг, при цьому не збільшуючи 

фінансових затрат. Таким вимогам відповідає 

архітектура мережі, що основана на програмно-

конфігурованій мережі SDN. Головна ідея SDN полягає 

у відділенні функцій передачі трафіку від функцій 

управління (включаючи контроль трафіку). У 

традиційних комутаторах і маршрутизаторах ці процеси 

невіддільні одна від одної і реалізовані в одній 

«коробці»: спеціальні мікросхеми забезпечують 

пересилання пакетів з одного порту на інший, проте в 

технології SDN процес розділення рівня управління та 

рівня передачі трафіку забезпечується за рахунок 

архітектури, котра складається з двох компонентів: 

одного або кількох комутаторів з підтримкою протоколу 

Openflow та SDN контролера. Контролер являється 

одним із головних елементів програмно-визначених 

мереж, який виконує управління передачею трафіку 

через мережу, надсилаючи необхідні інструкції 

маршрутизаторам та комутаторам. 
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Основним елементом концепції SDN-мереж є 

протокол Open Flow. Відповідно, мережеве обладнання, 

яке працює на рівні інфраструктури повинне 

підтримувати архітектуру Open Flow комутатора. 

Комутатор Оpen Flow складається з однієї або 

декількох таблиць потоків (flow tables), групової таблиці 

(group table), які відповідають за пересилання пакетів та 

безпечного каналу (Secure Channel), що забезпечує 

передачу службової інформації між контролером і 

комутатором. Використовуючи протокол, Open Flow 

контролер може здійснювати управління потоками вже 

за завчасно прописаним маршрутом, або в реальному 

масштабі часу, беручи до уваги завантаженість 

маршрутів. Таким чином, надається стандартний метод 

для програмування комутаторів без необхідності 

налаштування кожного комутатора окремо. Комутатор 

Open flow являє собою простий комутуючий елемент, 

який пересилає пакети між портами. Самі правила для 

комутації визначаються безпосередньо контролером. 

Завдяки такій простоті управління технологія SDN 

стала ключовою технологією побудови мереж, котрі 

можуть розглядатися у трьох цільових напрямках. 

Перший напрямок – в мережі ЦОД [3]. При 

використанні технології SDN в ЦОДах вдається 

досягнути три основні результати: скорочення часу, 

виділення віртуальної інфраструктури та розгортання 

середовищ розробки і тестування; оптимізація вкладень 

в фізичну ІТінфраструктуру за рахунок активнішого 

використання принципів програмноконфігурованого 

ЦОДа (SD-DC) [3]. 

Другий напрямок – у мережі операторів зв'язку [6].  

Третій напрямок – це побудова багатофіліальних 

розподілених корпоративних мереж. (SD-WAN) 

Якщо раніше для підключення нового елемента до 

корпоративної мережі зв’язку могли знадобитися місяці, 

то зараз досить встановити пристрій на об’єкт (нового 

елемента) і підключити його до мережі: автоматично 
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будуть проведені всі необхідні налаштування і 

підключення всіх необхідних мережевих сервісів. 

Висновки  

Наведений в статті аналіз дозволяє відзначити 

актуальність архітектури SDN-мереж та виділити її 

відносно традиційних,існуючих мереж за рахунок 

наступних переваг: 

Глибока інтеграція. Кожний веб-сервіс може 

направити вимоги до пропускної спроможності до 

контролера, який відповідає за виконання запиту.  

Зменшення вартості розгортання мереж. 

Проектування і виготовлення пристроїв з фіксованим 

налаштуванням (без необхідності оновлень) 

Використання простіших алгоритмів. Замість того, 

щоб покладатись на алгоритм взаємодії між пристроями, 

можна використовувати простіші алгоритми.  

Можливість розробки та розвитку мережевих 

програмних модулів. ПКС-контролер має інтерфейси 

АРІ, котрі можуть використовуватись додатками. 

Глобальна оптимізація і планування. Контролер 

посилається на глобальне представлення про мережу, 

тим самим використання мережевих ресурсів може стати 

більш раціональним, а також масштабованість мережі 

стає простіше.  

Відкритість протоколу OpenFlow, що дозволяє 

позбутися залежності від виробника мережевих 

пристроїв. 

Зручність адміністрування та налаштування. Такі 

можливості до розширення в мережі SDN дозволять 

будувати реальні «хмари», масштабованість яких 

залежить від задач.  
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МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЗАХИЩЕНОСТІ МЕРЕЖ 

ЗА РАХУНОК ЕФЕКТИВНОГО ЗБІЛЬШЕННЯ 

ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ 

Векслер Л.Б. 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут Інформаційних 

технологій 

м.Київ 

У даній роботі наведено особливості мережевої 

безпеки. Представлено основні методи підвищення 

захищеності мереж за рахунок збільшення 

функціональної стійкості. 

 

Необхідність створення захищених систем 

передачі інформації ніколи не викликала жодних 

сумнівів. Проте сьогодні ця проблема в Україні набула, 

напевно, найбільшого значення за весь час існування 

країни. 

Мережева безпека складається з положень і 

політики, прийнятої адміністратором мережі, щоб 

запобігти й контролювати несанкціонований доступ, 

неправильне використання, зміни або відмови в 

комп’ютерній мережі та мережі доступних ресурсів. 

Мережева безпека включає дозвіл на доступ до даних у 

мережі, який надається адміністратором мережі. 

Користувачі вибирають або їм призначаються ID і 

пароль або інші перевірки автентичності інформації, що 

дозволяє їм здійснити доступ до інформації та програм у 

межах своїх повноважень. Мережева безпека охоплює 

різні комп’ютерні мережі як державні, так і приватні, які 

використовуються в повсякденних робочих місцях для 

здійснення угод і зв’язків між підприємствами, 

державними установами та приватними особами. 

Мережі можуть бути приватними, всередині компанії, 

або відкритими для публічного доступу. Мережева 

безпека налагоджується в організаціях, підприємствах та 

інших типах закладів. Найбільш поширений і простий 

http://www.dut.edu.ua/ua/35-navchalno-naukoviy-institut-informaciynih-tehnologiy-navchalno-naukovi-instituti
http://www.dut.edu.ua/ua/35-navchalno-naukoviy-institut-informaciynih-tehnologiy-navchalno-naukovi-instituti
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спосіб захисту мережевих ресурсів є присвоєння їм 

унікального імені та відповідного пароля [1]. 

Проблемність ситуації ускладнюється ще й тим, 

що, крім «стандартних» проблем створення систем, 

таких як надійність, безпека, завадостійкість та ін., ще 

з’являються економічні та «оперативні» – знання 

ворогом як принципу дії, так і територіального 

розміщення апаратури захисту. Крім того, необхідно 

пам’ятати і про людський фактор. 

Тому з’являється першочергове завдання – 

створити нові структури захищених телекомунікаційних 

систем, а також алгоритми та методи прийому, передачі, 

обробки і збереження даних в них. 

Зрозуміло, що розробка та впровадження нового 

обладнання потребує додаткових коштів і, головне, – 

часу, що є неприпустимим в даній ситуації. Виходячи з 

цього, стає зрозумілою необхідність розробки нових 

принципів і алгоритмів роботи існуючого обладнання, 

які дозволили б за рахунок їх модернізації без 

ускладнення апаратури підвищити здатність системи 

певний час виконувати основні функції в межах 

нормативних вимог при протидії зовнішнім та 

внутрішнім факторам. Іншими словами, функціональну 

життєстійку систему захисту телекомунікаційних 

систем. 

Для вирішення проблеми пропонується 

використовувати новий алгоритм маршрутизації даних у 

мережах зв’язку. Це дозволить на базі існуючого 

обладнання (не потрібно нових капіталовкладень) і з 

наявним персоналом (не потрібно перевчати) підняти 

конфіденційність даних (противнику потрібен час на 

розкриття алгоритму). Відомо, що більшість часу і 

ресурсів системи при маршрутизації витрачається на 

аналіз та вибір оптимального маршруту. Якщо його 

розробити завчасно, то заощаджені ресурси можна 

переорієнтувати в інше місце, що у свою чергу вплине 

на показники функціональної стійкості. Також 

необхідно підкреслити, що зміна алгоритму проводиться 
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за рахунок перепрограмування маршрутизатора, що не 

впливає на роботу обслуговуючого персоналу, а отже, і 

не підвищує вірогідність помилок останнього [2]. 

Отже, можна зробити наступні висновки:  

 використання нового алгоритму маршрутизації даних 

дозволить підняти захищеність мереж за рахунок 

додаткової необхідності відкриття цього алгоритму;  

 зміни в операційній системі неодмінно приведуть до 

зменшення ризику наявності програмних закладок в 

імпортному обладнанні, що також приведе до 

підвищення захищеності всієї мережі;  

 зміна тільки програмного забезпечення дозволить не 

змінювати апаратної частини, а це заощадження коштів і 

відсутність додаткового некваліфікованого впливу 

обслуговуючого персоналу;  

 ці та інші фактори приведуть до підвищення 

захищеності та ефективності систем і, як наслідок, до 

покращення функціональних можливостей та 

життєстійкості мереж зв’язку. 

Література: 

1. Скоробагатько Е.А. Выбор оптимального 

трафика передачи данных в инфокоммуникационных 

сетях / Скоробагатько Е.А., Тимченко Е.В., Хорошко 

В.А. // Захист інформації (спеціальний випуск). — Київ, 

2014. — С. 50–59.  

2. Браіловський М.М. Жизнестойкость систем 

защиты информационного пространства / М.М. 

Браіловський, В.О. Хорошко // Телекомунікаційні та 

інформаційні технології. — К. : ДУТ, 2014. — № 4. — С. 

41–49. 
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ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ В ІНФОРМАЦІЙНИХ 

СИСТЕМАХ ЯК ЧАТ-БОТИ 

Барановський Владислав Михайлович 

к.т.н  

Золотухіна Оксана Анатоліївна 

Державний Університет Телекомунікацій 

м.Київ 

 Анотація. Досліджено як взаємодіє штучний 

інтелект з інформаційними системами на прикладі чат-

ботів. Його актуальність та користь в галузях 

життєдіяльності суспільства. 

 Штучний інтелект – процес використання наукових 

досягнень у сфері інформатики в галузях життєдіяльності 

суспільства. Штучний інтелект в чат-ботах 

використовується для розвитку технології самонавчання 

ботів. Додатки, здатні розуміти окремі висловлювання 

користувача, утворюють клас програм з природно-

мовним інтерфейсом. Такі боти можуть розуміти як 

написаний текст користувачем, так і усну форму 

спілкування, що позволяє їм імітувати реальну розмову.  

В наш час «Штучний інтелект» покинув сферу 

науково-фантастичних технологій і впевнено увійшов в 

число 10 кращих трендів веб розробки в 2018 році. Великі 

компанії, такі як Facebook, Google, Microsoft, IBM і 

Amazon, побачили перспективи для інвестицій в розвиток 

ШІ, та зробили все можливе для часткової інтеграції 

технологій штучного інтелекту на своїх майданчиках. 

Вони кожен день вкладають значні кошти в розвиток 

технології чат ботів. [1]. 

Контакт-центри використовуються тисячами 

компаній в світі, такі як банки, великих ріелтерів і 

закінчуючи невеликими бізнесами, що обслуговують 

клієнтів силами 2-3 менеджерів відділу підтримки. 

Велику кількість рутинної робити на себе беруть чат-

боти, вони можуть бути використані для відповідей на 

типові питання. В режимі "call steering" для 

маршрутизації користувача в потрібний йому відділ 

компанії через розумний IVR, а також в якості «суфлерів» 
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- ботів для інтелектуальних підказок операторам колл-

центру. Все це підвищує пропускну здатність КЦ без 

збільшення штату персоналу, що веде до скорочення 

витрат на персонал.   

Література: 

1. Штучний інтелект та чат-боти [Електроне 

посилання] - https://cheport.com.ua/blog/ii-chat-bot 

2. Компанії почали використовувати штучний 

інтелект та чат-ботів [Електроне посилання] - 

https://rg.ru/2019/09/02/kompanii-nachali-ispolzovat-chat-

boty-i-iskusstvennyj-intellekt-v-sfere-hr.html 

https://rg.ru/2019/09/02/kompanii-nachali-ispolzovat-chat-boty-i-iskusstvennyj-intellekt-v-sfere-hr.html
https://rg.ru/2019/09/02/kompanii-nachali-ispolzovat-chat-boty-i-iskusstvennyj-intellekt-v-sfere-hr.html
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РОЗРОБКА ЧАТ-БОТУ ЯК ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

СИСТЕМИ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ ДЕРЖАВНОГО 

УНІВЕРСИТЕТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

 

Барановський Владислав Михайлович 

к.т.н Золотухіна Оксана Анатоліївна 

Державний Університет Телекомунікацій 

м.Київ 

 Анотація. Досліджено актуальність розробки 

WEB-додатку чат-боту на сьогоднішній день, які 

отримано за аналізом даного продукту в світі. 

Досліджено роботу додатку як інформаційної системи.  

 Інформаційна система  - система, призначена для 

зберігання, пошуку та обробки інформації. Також 

відповідні організаційні ресурси які забезпечують і 

поширюють інформацію. Сьогодні чат-боти – це 

ефективні додатки, які допомагають користувачам 

знаходити корисну інформацію, створювати покупки, 

знаходити ресторани чи місця розваг в будь-якому місці. 

На сьогоднішній день чат-боти використовують 

більшість компаній, що допомагає їм завжди працювати, 

в ночі або в вихідні дні. Ці додатки слугують допомогою 

як і великим компаніям так і звичайним користувачам.  

 80% компаній в світі створили чат-боти або 

планують їх використовувати в 2020 році, випливає з 

даних Oracle, американської корпорації, найбільшого в 

світі розробника ПЗ. За даними Facebook, з 2017-го по 

2018-й активність листувань з допомогою чат-ботів 

зросла більше ніж в п'ять разів. Причина популярності 

чат-ботів очевидна - вони утримують користувача, дають 

охоплення і зменшують кількість рутинної роботи[1]. 

За даними Mobile Marketing Watch , близько 77% 

споживачів у США більш позитивно сприймають 

компанію, яка пропонує текстову комунікацію. Тому, 

розвиток чат-ботів є необхідним рішенням для будь-

якого успішного бізнесу в еру різноманітних 

месенджерів і тотальної текстової комунікації 

користувачів. Згідно з прогнозами Global Market 

https://mobilemarketingwatch.com/eretailers-text-consumers-or-risk-irrelevancy-in-2017-69642/
https://www.clickz.com/chatbot-market-size-is-set-to-exceed-usd-1-34-billion-by-2024/215518/
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Insights , до 2024 року глобальний ринок чат-ботів 

виросте на 31% і буде оцінюватися в $ 1,34 млрд[2]. 

WEB-додаток, який розробляється, має на меті 

покращити і ускорити пошук інформації на сайті 

Державного університету телекомунікацій. Також 

покращить перше враження про університет нових 

користувачів, згідно статистики Mobile Marketing Watch. 

Література: 

1. Як працюють чат-боти [Електроне посилання] - 

https://biz.liga.net/all/it/cards/kak-rabotayut-chat-boty-a-
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2.Что буде з чат-ботами[Електроне посилання] - 

https://nv.ua/ukr/techno/it-industry/cifrovi-baziki-shcho-

chekaye-industriyu-chat-botiv-v-2019-roci-50003503.html 
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https://biz.liga.net/all/it/cards/kak-rabotayut-chat-boty-a-glavnoe---komu-i-zachem-peredayut-vashi-dannye
https://biz.liga.net/all/it/cards/kak-rabotayut-chat-boty-a-glavnoe---komu-i-zachem-peredayut-vashi-dannye
https://nv.ua/ukr/techno/it-industry/cifrovi-baziki-shcho-chekaye-industriyu-chat-botiv-v-2019-roci-50003503.html
https://nv.ua/ukr/techno/it-industry/cifrovi-baziki-shcho-chekaye-industriyu-chat-botiv-v-2019-roci-50003503.html
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ 

КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ В МЕДИЦИНІ. 

Борисенко Микола Борисович 

Державний університет телекомунікацій, 

 інститут інформаційних технологій. 

м.Київ 

 

Анотація. Маючи власну історію відкриттів сектор 

охорони здоров`я був на диво стійким до впливу 

інформаційних технологій. Тоді як кожна інша велика 

галузь стрімко комп'ютеризувалась ще з 1980-х років 

лікарі майже у всіх куточках світу працювали зазвичай з 

папірцем та ручкою. Медична культура й охорона 

здоров'я нині на порозі технічної революції. Незважаючи 

на порівняно молодий вік медичної інформатики яка 

налічує не більше ніж 40 років, інформаційні технології 

стрімко вторгаються в усі сфери медицини й організації 

охорони здоров'я (сімейна медицина, перехід до 

страхової медицини, створення єдиного інформаційного 

простору, інтеграція в європейський медичний простір). 

Сьогодні практично жоден етап діагностики не 

обходиться без комп`ютерних технологій. Поряд з цим 

інтелектуальні інформаційні системи доволі обмежено 

застосовують у практичній медицині. Метою 

інтелектуальних автоматизованих систем є розширення 

кола задач, що розв'язуються за допомогою комп'ютерів, 

підвищення рівня інтелектуальної підтримки сучасного 

лікаря фахівця. а ключовою задачею використання цих 

систем є створення методу що імітує роботу експерта 

визначеної сфери. Застосування інтелектуальних систем 

в медицині без сумніву сприяє прогресивному розвитку 

інформаційного потенціалу, який є універсальним 

засобом вирішення широкого кола завдань на різних 

етапах лікування пацієнта. 

 

Постановка задачі та її актуальність 
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Сьогодні медичні інтелектуальні інформаційні 

системи реалізуються як пошукові медичні бази даних, 

забезпечені «інтелектуальними мережами», що не лише 

вдосконалює роботу лікаря, а й сприяє дослідженню 

широкого спектра фармакологічної продукції. 

Медичні інформаційні технології з теоретичної й 

ексклюзивної площини сьогодні в притул наблизилися 

до медичної практики. Інтелектуальна інформаційна 

система (ІІС)  – це один з видів автоматизованих 

інформаційних систем. Завданнями аналізує: 

інтерпретація даних, діагностика, підтримка прийняття 

рішення; до завдань синтезу належать проектування, 

планування, управління. Автоматизація процесів 

медичної діагностики, як один з найважливіших 

напрямів медицини, відіграє значну роль у підвищенні 

надійності і точності діагностики захворювань. Аналіз 

наявних автоматизованих систем медичної діагностики 

показав, що вони не повною мірою задовольняють 

вимоги до розв’язання задач, які вимагають складних 

логічних висновків в умовах високого ступеня 

невизначеності, неповноти і суперечливості вихідних 

даних. Ми пропонуємо класифікацію основних напрямів 

інформаційних систем (ІС) у медицині: діагностичні, 

лікувальні та лікувально-діагностичні, інформативно-

аналітичні системи. 

Діагностичні ІС 

 

Діагностичні ІС інтегрують фізичні методи 

променевої діагностики в комп’ютерні прикладні 

програми, які опрацьовують отримані дані. Прогрес 

комп'ютерної техніки і поява на медичному небо схилі 

нових променевих технологій в області цифрової 

радіографії, рентгенівської комп'ютерної томографії, 

магнітно-резонансної томографії, ультра звукових 

методів дослідження привели до справді революційних 

перетворень в діагностиці. Назріла необхідність 

комплекс переходу на цифрові способи одержання 

візуальної діагностичної інформації, що дало б не 
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заперечні переваги перед аналоговою технікою в плані 

можливості комп'ютерної обробки перед складеними 

програмами отримуваних зображень, високої їх якості, 

зниження променевого навантаження, можливості 

збереження діагностичного зображення на магнітних 

носіях з метою зручності зберігання, оперативного 

доступу до архівних даних, передавання зображення по 

електронних мережах. Своєю чергою, нові променеві 

технології істотно розширюють діагностичні 

можливості. Спеціалізовані програми:  ACDSee,  

AquilionONE,  Infinix  СS-I,  Horizon  SE  ,  XIDF-

QCA801, що використовуються в комплексах 

променевої та ультразвукової діагностики: 

ультразвукова сонографія, комп’ютерна томографія, 

магнітно-резонансна томографія, ангіографія, 

ехосонографія, ендоскопія тощо),  інтерфейс яких 

виконує калібрування детектора, рецептор створення, 

захоплення зображень і коректування зображення в 

формати, налаштовані на середовище Windows. 

 

 

Лікувальні ІС 

 

Лікувальні ІС об’єднують математичне та 

програмне забезпечення та систему штучного інтелекту, 

що імітують поведінку людини відносно сенсорної 

інформації як відображення зовнішнього світу. 

Прикладом цього є робото хірургія. Робототехніка може 

бути використана в операціях за допомогою обладнання, 

яке може виконувати певний набір завдань замість 

хірурга. Робота обладнання полягає в маніпуляціях. Нею 

керує комп'ютер. Роботи здатні зробити точні розрізи, не 

допускаючи великої втрати крові, що забезпечує значну 

економію часу під час виконання операцій. Однак вони 

мають також недоліки: не здатні робити логічні 

висновки для прийняття рішення, бо виконують саме те, 

на що були запрограмовані. Хоча розробляють 

інтелектуальні роботи, які б могли як хірург приймати 
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рішення на місці, під час операції. Крім того, спеціаліст 

повинен досконало знати систему. Цей напрям розвитку 

інформаційних технологій впроваджується у клініках 

для операцій на серці та головному мозку, які вимагають 

мало втручань. 

 

В Інституті кібернетики останнім часом 

розроблено і створено десятки інтелектуальних 

комп’ютерних пристроїв і систем різного призначення, 

деякі з них уже впроваджено або підготовлено до 

серійного виробництва. Характерно, що всі ці пристрої і 

системи ґрунтуються на нових фізичних явищах і 

принципах. 

Прилади для медицини. Розроблено портативні 

діагностичні системи для дослідження гемодинаміки; 

ЕКГ-фотометричний комплекс; неінвазійний 

гемоглобінометр; плазмонотести для контролю якості 

харчових продуктів тощо. Нові магнітокардіографічні 

системи основані на вимірюванні надслабких магнітних 

полів людини, які на 8 порядків менші за магнітне поле 

Землі. Вони дають змогу забезпечити більш раннє 

виявлення захворювань серця людини порівняно з ЕКГ. 

Дві системи вже використовуються в Україні.  

 

Висновок 

 Досвід використання в медицині систем 

побудованих на знаннях дає змогу зробити висновок про 

безперечну перспективність інтелектуального 

забезпечення для розвитку медицини. Безліч чинників і 

складність взаємодії в ході прийняття рішень роблять 

медицину, в якій часто саме статистика «знає все», 

однією з галузей, де застосування автоматизованої 

техніки є важким. Ситуацію погіршує відсутність 

стандартизації у термінології, форматі. Системи 

діагностичного кодування стають в наш час 

універсальнішими, але детальний перелік ознак і 

симптомів, формати для реєстрації даних, а також 

організація записів визначаються індивідуально. 
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Сьогодні медицина є найменш висвітленою галузю 

інтелектуальних систем і створює підгрунтя для 

подальшого опрацювання та вирішення цієї проблеми. 

 

Перелік посилань: 
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СЕКЦІЯ №3 БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЙНО-

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

СКУД: ПРОБЛЕМИ, РІШЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ 

РИЗИКАМИ БЕЗПЕКИ 

Ясманович Дмитро Євгенійович 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститу захисту інформації 

м. Київ 

Всупереч розхожій думці, система контролю і 

управління доступом сама по собі рідко вирішує 

проблеми безпеки. В реальності СКУД дає можливість 

для вирішення таких проблем. 

Коли ви підходите до вибору СКУД з точки зору 

готового комплекту безпеки, який повністю закриє 

ризики компанії, труднощі неминучі. Причому складні 

питання проявлять себе тільки після розгортання 

системи. 

На першому місці - труднощі з підключенням і 

інтерфейсом. Але є безліч інших ризиків, які поставлять 

під загрозу компанію. У цій статті ми детально 

розглянемо невирішені питання взаємодії з фізичними 

системами безпеки, а також представимо рішення 

Ivideon для контролю прохідний і персоналу. 

Проблеми та ризики 

1. Доступність і час безвідмовної роботи 

Класично до підприємств «безперервного циклу» 

відносяться виробники металів, електростанції, хімічні 

виробництва. Насправді велика частина сучасного 

бізнесу вже перейшла в «безперервний цикл» і вельми 

чутлива до запланованих і незапланованих простоїв. 

СКУД охоплює більше користувачів, ніж здається. І в 

традиційних системах безпеки вам потрібно постійно 

підтримувати зв'язок з усіма користувачами, щоб не 

допустити простою бізнесу - через розсилки, пуші, 

повідомлення «колеги, турнікет не працює» в 

месенджерах. Це допомагає, як мінімум, знизити 

дезінформацію при проблемах зі СКУД. 
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2. Швидкість роботи 

Традиційні системи, побудовані на картках, з'їдають 

дивно багато робочого часу. І таке буває: співробітники 

нашого клієнта часто забували або просто втрачали 

карти доступу. До 30 хвилин робочого часу витрачалося 

на переоформлення пропуску. 

При середній зарплаті для компанії в 100 000 рублів 30 

хвилин робочого часу варто 284 рубля. 100 таких 

інцидентів - це збитки 28 400 рублів без обліку податків. 

 

3. Постійні поновлення 

Проблема в тому, що систему не сприймають як щось, 

що вимагає постійних оновлень. Але ж крім власне 

безпеки, є ще питання зручності моніторингу та 

звітності. 

 

4. Несанкціонований доступ 

СКУД вразлива для зовнішнього і внутрішнього 

несанкціонованого доступу. Найбільш очевидна 

проблема в цьому напрямку - виправлення в табелі 

робочого часу. Співробітник кожен день «спізнюється» 

на 30 хвилин, потім акуратно коригує логи і залишає 

керівництво в дурнях. 

Причому це не гіпотетичний сценарій, а реальний 

випадок з нашої практики роботи з клієнтами. 

«Запізнення», в перерахунку на людину, принесли 

власнику майже 6000 гривень збитку в місяць. У 

масштабах великої компанії набігає пристойна сума. 

 

5. Уразливі зони 

Деякі співробітники можуть самовільно змінювати собі 

права доступу і ходити скрізь у будь-який час. Чи треба 

уточнювати, що подібна уразливість несе істотні ризики 

для компанії? 

Взагалі СКУД це не просто зачинені двері або турнікет з 

сонним охоронцем. На підприємстві, в офісі, на складі 

може бути безліч місць з різним рівнем доступу. Десь 
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має з'являтися тільки керівництво, десь відкрито 

приміщення для контрактників, але закриті всі інші, або 

діє конференц-зал для відвідувачів з тимчасовим 

допуском і закритий прохід на інші поверхи. У всіх 

випадках може бути використана розгалужена система 

розподілу прав доступу. 

СКУД як хмарний сервіс 

Уявіть, що вам більше не потрібно думати про вибір 

«заліза». Питання, де воно стоятиме, і хто його стане 

обслуговувати, при виборі хмари відпадають самі 

собою. А ще уявіть, що ціна СКУД стала доступна будь-

якому бізнесу. 

Клієнти зверталися до нас із зрозумілою завданням - 

потрібні камери для контролю. Але ми розсунули рамки 

звичайного хмарного відеоспостереження і створили 

хмарний СКУД для моніторингу часу приходу і відходу 

з push-повідомленнями керівнику. 

До того ж ми підключили камери до контролерів дверей 

і повністю позбавили керівництво від проблем з 

пропусками. З'явилося рішення, яке вміє: 

 

1. Пускати по обличчю - не потрібні картки і охоронці на 

вході 

2. Обліковувати робочий час - зі збором даних про вхід і 

вихід співробітника 

3. Надсилати повідомлення при появі всіх або конкретних 

співробітників 

4. Вивантажувати дані про відпрацьований час всіх 

співробітників 

 

Ivideon СКУД дозволяє організувати безконтактний 

доступ в приміщення за допомогою технології 

розпізнавання осіб. Все, що потрібно, - це камера 

Nobelic (повний список підтримуваних камер за 

запитом), підключена до сервісу Ivideon з тарифом 

Faces. 
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У камери є тривожний вихід для підключення до 

контролерів дверного замка або турнікета - після 

розпізнавання співробітника двері відкриються 

автоматично. 

 

Контролювати роботу прохідних, видавати права 

доступу, отримувати оновлення безпеки можна онлайн. 

Немає вразливою локальної бази даних. Може бути 

відсутня програма, через яку отримують 

адміністраторські права. 

Використана література:  

1. https://habr.com/ru/company/ivideon/blog/501806/ 
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П'ЯТЬ ЗАГРОЗ БЕЗПЕКИ ПРИ ВІДДАЛЕНІЙ 

РОБОТІ 

Ясманович Дмитро Євгенійович 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститу захисту інформації 

м. Київ 

Фахівцям з кібербезпеки в компаніях несподівано 

довелося адаптуватися до того, що майже 100% 

користувачів працюють віддалено. Сьогодні, в умовах 

невизначеності, компанії намагаються зберегти бізнес-

процеси, а безпеку відходить на другий план. Фахівці, 

які раніше обслуговували переважно локальні 

комп'ютери, можуть бути не готові до боротьби з 

новими загрозами віддаленого доступу. 

Наша група реагування на інциденти щодня допомагає 

нашим клієнтам усувати проблеми безпеки. Але за 

останні пару місяців характер атак при підключенні VPN 

і використанні хмарних додатків і даних змінився. Ми 

склали список з п'яти загроз віддаленої роботи, щоб 

розповісти, з чим стикаються наші фахівці в період 

пандемії COVID-19. 

 

1. Атаки через VPN методом грубої сили 

Оскільки багато людей зараз працюють з дому, у 

зловмисників з'явилося більше можливостей для атак 

через VPN методом грубої сили. ZDNet повідомляє, що 

за останній час кількість VPN-підключень зросла на 

33%. Це означає, що з початку 2020 року біля 

зловмисників з'явилося понад мільйон нових цілей. 

Приблизно в 45% випадків групі реагування Varonis 

доводиться розслідувати саме атаки методом грубої 

сили. Велика частина цих атак спрямована на отримання 

доступу до VPN або Active Directory. Траплялося, що 

організації відключали вбудовані блокування та інші 

обмеження на підключення до VPN, щоб не зупиняти 

роботу або знизити витрати на ІТ. Це робить систему 

вразливою до такого роду атак. 
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Зловмисники проводять атаку методом грубої сили. 

Вони вибирають портал VPN і багаторазово 

намагаються пройти аутентифікацію, використовуючи 

попередньо зібрані списки облікових даних. Таку атаку 

називають «підстановка облікових даних» (credential 

stuffing). Якщо хоча б один логін або пароль підібраний 

правильно, зловмисник може зламати систему. 

Більш того, якщо в системі використовується єдиний 

вхід (SSO), зловмисник також може отримати коректний 

доменний логін. Зловмисник проникає в мережу дуже 

швидко. Він може почати розвідку, увійшовши в домен, 

і спробувати підвищити привілеї. 

 

2. Управління і контроль через фішинг 

Ще одна відома загроза, адаптована до умов пандемії, - 

фішинг. Зловмисники наживаються на страху людей під 

час пандемії, обманом примушуючи користувачів 

натискати на шкідливі посилання і завантажувати 

шкідливі програми. Фішинг - справжнє зло. 

Злочинці розробили карти вогнищ поширення COVID-

19 і створили веб-сайти, на яких «продаються» медичне 

приладдя або пропонуються чудодійні засоби, після 

замовлення яких ви встановлюєте на свій комп'ютер 

шкідливе ПЗ. Деякі шахраї діють нахабно, наприклад 

просять 500 доларів за маску N-95. Інші ж атаки 

спрямовані на те, щоб отримати доступ до вашого 

комп'ютера і всіх даних на ньому. Як тільки ви 

перейдете по шкідливої посиланням, на ваш комп'ютер 

завантажиться програма, за допомогою якої зловмисник 

встановить з'єднання з командним сервером. Потім він 

почне розвідку і підвищить привілеї, щоб знайти і 

вкрасти ваші конфіденційні дані. 

 

3. Шкідливі програми в Azure 

Компанія Microsoft повідомила, що за останній місяць 

кількість орендарів Azure збільшилася на 775%. Це 

означає, що деякі з вас зараз створюють середовища 

Azure для своїх віддалених співробітників, і багато 
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витрачають всі сили, щоб утримати бізнес на плаву і 

швидко впровадити нові функції. Можливо, це 

відноситься і до вас. 

Ви повинні знати, яким додаткам користувачі 

дозволяють доступ до даних, і запланувати регулярні 

перевірки схвалених додатків, щоб мати можливість 

блокувати все, що несе ризик. 

Злочинці зрозуміли, що вони можуть використовувати 

шкідливі програми для Azure в фішингових кампаніях, і, 

коли користувач встановить додаток, зловмисники 

отримають доступ до мережі. 

 

4. Обхід багатофакторної аутентифікації 

Ще одна загроза для віддалених співробітників - атака 

посередника ( «man-in-the-middle attack»). Можливо, 

ваші співробітники раніше не працювали віддалено і не 

дуже добре знайомі з Office 365, тому їх можуть ввести в 

оману підроблені вікна входу в Office 365. Зловмисники 

використовують ці вікна входу, щоб викрасти облікові 

дані і токени аутентифікації, яких достатньо для імітації 

користувача і входу в систему. Крім цього, вилучені 

співробітники можуть використовувати незахищений 

маршрутизатор Wi-Fi, який можна з легкістю зламати. 

Якщо коротко, зловмисник перехоплює токен 

аутентифікації, який сервер відправляє вам, а потім 

використовує його для входу в систему зі свого 

комп'ютера. Отримавши доступ, зловмисник 

перехоплює управління вашим комп'ютером. Він 

намагається заразити комп'ютери інших користувачів 

або відразу шукає конфіденційні дані. 

5. Внутрішні загрози 

Зараз час великої невизначеності для кожного. Люди 

прикладають всіх зусиль, щоб подолати кризу, а страх і 

невизначеність змушують їх поводитися незвично. 

Користувачі завантажують робочі файли на 

незахищений комп'ютер. Це відбувається через страх 

втратити роботу або неможливості виконати її 

ефективно. Обидва варіанти мають місце бути. Це 
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ускладнює роботу ІТ та ІБ-служб, яким потрібно 

забезпечувати безпеку даних. 

Внутрішні загрози буває складно виявити, особливо 

коли співробітник використовує для доступу до 

конфіденційних даних персональний пристрій. На ньому 

немає корпоративних коштів управління безпекою, 

таких як DLP, які могли б виявити користувача, який 

передає ці дані. 

Використана література:  

1. https://habr.com/ru/company/ivideon/blog/501806/ 
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СВІТ ІНФОРМАЦІЇ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

Максимова Елізавета Андріївна 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут захисту інформації 

м.Київ 

Захист систем, мереж і програмних додатків від 

цифрових атак стає все більш актуальною і складним 

завданням. З кожним днем хакери удосконалюють свою 

стратегію і тактику, генерують нові види загроз, 

придумують більш витончені лазівки, щоб достукатися 

"до клієнта». Тому у 2020 році підготовка до боротьби з 

кібератаками повинна залишатися в числі 

пріоритетних завдань у всіх галузях промисловості, 

включаючи фінанси, державний сектор, харчову 

промисловість і охорону здоров'я. 

Захист систем, мереж і програмних додатків від 

цифрових атак стає все більш актуальною і складним 

завданням. З кожним днем хакери удосконалюють свою 

стратегію і тактику, генерують нові види загроз, 

придумують більш витончені лазівки, щоб достукатися 

"до клієнта». 

За даними дослідження McAfee і CSIS, світовий збиток 

від хакерських атак вже досягає $ 600 млрд на рік. 

«Цифровий світ проник майже в кожен аспект нашого 

життя. Тепер злочину стали більш прибутковими, менш 

ризикованими і ніколи не були настільки легкими », - 

зазначив головний технічний директор McAfee Стів 

Гробман, коментуючи підсумки дослідження. 

«В помсту» світ озброюється проти хакерів. Нещодавно 

стало відомо, що дев'ять країн ЄС мають намір створити 

групи швидкого реагування для протидії кібератакам в 

рамках нового пакту про оборону Євросоюзу. 

За словами співзасновника платформи Hacken, CEO 

Information Security Group Єгора Аушева, новий 

поштовх для розвитку кібербезпеки дасть недавно 

вступивший в силу Загальний регламент про захист 

персональних даних (GDPR). «Тепер всі компанії в світі, 

в тому числі і в Україні, зобов'язані належним чином 
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зберігати персональні дані громадян і компаній ЄС. 

Штрафи в разі витоку інформації досягають мільйонів 

євро », - підкреслює спікер. 

«На жаль, в більшості випадків наш бізнес починає 

удосконалюватися після болючих стусанів: успішні 

атаки хакерів спонукають компанії замислюватися про 

захист. На щастя, в Україні вже є зрілі компанії, які 

впроваджують підходи ризик-менеджменту і 

управляють кібер-ризиками, не тільки прибрати 

програмне і апаратне забезпечення, а й вибудовуючи 

плани по кібер стійкості бізнесу », - розповідає 

операційний директор компанії 10Guards Віталій 

Якушев. Найголовніше, на його думку - не витратити 

бюджет на придбання продуктів і послуг, а ефективно 

інвестувати в безпеку, щоб кожна вкладена копійка 

працювала. 

«Українські підприємства стали збільшувати бюджет на 

кібербезпеку після доконаних інцидентів. Вони 

послужили каталізатором. Компанії відчули значення 

«витоку інформації» та «кібератаки», які раніше були в 

області теорії. Три масштабні кібератаки 2017 року дуже 

добре продемонстрували бізнесу, які можуть бути 

наслідки. І після них ринок почав стрімко зростати », - 

зазначає менеджер із захисту інформації ДТЕК Антон 

Лещенко. 

Другою причиною збільшення бюджетів він вважає 

злиття з зарубіжною компанією. У цьому випадку 

функцію інформаційної безпеки починають 

вибудовувати за міжнародними стандартами ISO 27001 

(2) і т.п. [1] 

Великі компанії в сфері безпеки часто реалізують свої 

програми в області кібербезпеки з залученням значних 

людських і фінансових ресурсів. У 2019 багатьом 

галузевим командам по забезпеченню безпеки було 

доручено довести цінність інвестицій компанії в 

безпеку. Крім сертифікації за стандартами PCI DSS 

(Стандарт безпеки даних індустрії платіжних карт), ISO / 

IEC ISO 27001 Системи забезпечення інформаційної 
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безпеки і SOC 2 (Контрольні процедури в сервісних 

організаціях 2), компанії почали проводити 

випробування під назвою Purple Teaming, в ході яких 

«синя» команда захисників (Blue Team) протистоїть 

«червоній» команді атакуючих (Red Team) для оцінки 

ефективності системи безпеки. У 2020 році цей метод 

буде застосовуватися ще більш активно. 

«Даний метод дає по-справжньому об'єктивне уявлення 

про уразливість і здатності системи до захисту в 

близьких до реальних сценаріях атак. Цінність подібних 

випробувань для організації величезна: захисники 

набувають досвіду боротьби з атаками в безпечному 

середовищі, а виявлення недоліків дозволяє 

вдосконалити процеси і налаштувати систему 

моніторингу для своєчасного виявлення і усунення 

загроз. В цьому році ще більше компаній почнуть 

застосовувати даний підхід в рамках своїх щорічних 

заходів по оцінці 

У міру впровадження хмарних технологій і 

усвідомлення організаціями того факту, що створити 

абсолютно безпечну мережу неможливо, на перший 

план виходить модель «нульового довіри». Крім 

традиційного брандмауера, компанії будуть 

застосовувати все більш досконалі методи захисту, а в 

організаціях, що використовують хмарні моделі, стане 

нормою умовний доступ з перевіркою номера пристрою, 

сертифікатів, розташування, біометрії і секретної 

інформації користувача. 

«Хмарні служби, включаючи Microsoft Office 365, є 

ключовими цілями для зловмисників, які для отримання 

доступу проводять атаки з «розпиленням паролів» 

(password spray) і автоматичною підстановкою 

вкрадених реєстраційних даних (credential stuffing). 

Компанії, що використовують хмарні технології без 

надійних інструментів і процесів управління доступом, 

незабаром опиняться під загрозою. Ті, чий контроль 

обмежений, можуть зіткнутися з стійкими спробами 

злому », - зазначає О'Бойл. 
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На закінчення він робить такі висновки: Нас чекає нова 

хвиля кібератак, законів в сфері кібертехнологій, 

технологічного розвитку та конкретних рішень крім тих, 

що пов'язані з постійною загрозою безпеки, обумовленої 

внесенням неналежних змін в програмне забезпечення. 

У 2020 році підготовка до боротьби з кібератаками 

повинна залишатися в числі пріоритетних завдань у всіх 

галузях промисловості, включаючи фінанси, державний 

сектор, харчову промисловість і охорону здоров'я. 

Зокрема, в Ірландії така підготовка буде забезпечуватися 

за рахунок заходів, передбачених Національною 

стратегією кібербезпеки. Цього року організаціям 

необхідно особливо зосередитися на зусиллях в області 

кібербезпеки і нормативно-правового регулювання і 

зробити вибір на користь зміцнення гарантій в усіх 

напрямках. Це дозволить забезпечити краще розуміння 

всіх аспектів безпеки та підвищити інформаційну 

стійкість в рамках організації »[2] 

 

Перелік використаною літератури: 

1.https://mind.ua/ru/publications/20186697-otrasli-

budushchego-chto-proishodit-v-mire-cybersecurity; 

2.https://www.bsigroup.com/ru-RU/About-BSI/media-

centre/BSI-CIS-News/2020/february/cybersecurity-trends-

2020/; 

  

https://mind.ua/ru/publications/20186697-otrasli-budushchego-chto-proishodit-v-mire-cybersecurity
https://mind.ua/ru/publications/20186697-otrasli-budushchego-chto-proishodit-v-mire-cybersecurity
https://www.bsigroup.com/ru-RU/About-BSI/media-centre/BSI-CIS-News/2020/february/cybersecurity-trends-2020/
https://www.bsigroup.com/ru-RU/About-BSI/media-centre/BSI-CIS-News/2020/february/cybersecurity-trends-2020/
https://www.bsigroup.com/ru-RU/About-BSI/media-centre/BSI-CIS-News/2020/february/cybersecurity-trends-2020/
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CYBER KILL CHAIN 

Андрущенко Катерина Юріївна 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут захисту інформації 

м.Київ 

Будь-яка атака у кіберпросторі відбувається не 

на порожньому місці, вона вимагає підготовки і ряду 

інших дій для того, щоб бути успішною. З метою 

систематизіції кроків зловмисника у 2011 році 

компанією Lockheed Martin було опубліковано Cyber Kill 

Chain. Модель визначає, що повинні виконати 

противники, щоб досягти своєї мети. По суті Lockheed 

Martin акумулювала наявні раніше дослідження і 

запропонувала 7 кроків, які проходить зловмисник для 

успішної реалізації своєї діяльності. Сім кроків ланцюга 

Cyber Kill Chain підвищують видимість нападу та 

збагачують розуміння тактикою, прийомами та 

процедурами опонента. 

7 стадій Cyber Kill Chain, які проходить 

зловмисник для успішної реалізації своєї діяльності [1]: 

1. Розвідка. Дослідження, ідентифікація і вибір 

жертви, часто використовуючи публічні джерела даних - 

соцмережі, сайти конференцій, списки розсилки. 

2. Озброєння. Оснащення шкідливим вмістом 

файлу (наприклад, PDF або MS Office) або іншого 

контенту, який повинен бути прочитаний / відкритий 

жертвою. 

3. Доставка. Донесення шкідливого контенту до 

жертви, найчастіше використовуючи для цього e-mail, 

web-сайти або USB-флешки. 

4. Зараження. Запуск шкідливого коду, 

використовуючи наявні на цільовому комп'ютері 

уразливості, з подальшим його зараженням. 

5. Інсталяція. Відкриття віддаленого доступу для 

непомітного управління і поновлення шкідливого коду. 

Останнім часом для цього найчастіше використовується 

протокол DNS. 
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6. Отримання управління. Отримання оновлень з 

новим функціоналом ззовні 

7. Виконання дій. Збір і крадіжка даних, 

шифрування файлів, перехоплення управління, підміна 

даних та інші завдання, які можуть стояти перед 

порушником. 

Отже, Cyber Kill Chain - систематичний процес 

досягнення порушником мети для отримання бажаного 

ефекту. З метою систематизації, це поняття варто 

включити в арсенал служб інформаційної безпеки. Його 

можна використовувати при моделюванні загроз, а з 

практичної точки зору нерідко коли Kill Chain 

використовується при оцінці ефективності Security 

Operation Center (SOC) [2]. 

Використана література: 

1. Що таке модель Cyber Kill Chain і чому її треба 

враховувати в стратегії захисту [Електронний ресурс] – 

Режим доступу : 

https://www.facebook.com/svitit/posts/284780075470941/. 

2. Что такое Kill Chain [Електронний ресурс] – 

Режим доступу : 

https://lukatsky.blogspot.com/2016/10/kill-chain.html. 

  

https://www.facebook.com/svitit/posts/284780075470941/
https://lukatsky.blogspot.com/2016/10/kill-chain.html
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ВПЛИВ СТОРОННІХ БІБЛІОТЕК НА 

ЗАХИЩЕНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ В ДОДАТКАХ ОС 

ANDROID 

Драгунцов Роман Ігорович, 

 Державний Університет Телекомунікацій, 

Навчально Науковий Інститут  

Захисту Інформації 

м.Київ 

Додатки операційної системи Android отримують 

все більш значущу роль в усіх галузях економіки та 

повсякденного життя. В значній кількості таких 

додатків використовуються бібліотеки та SDK 

(Software Development Kit) від сторонніх розробників. 

Відсутність можливості повністю проаналізувати 

вихідний код, що впроваджується у інформаційний 

продукт, створює потенційні ризики безпеці інформації. 

Широка розповсюдженість окремих популярних 

компонентів такого типу зумовлює необхідність у 

повноцінному дослідженні ризиків, зумовлених ними. 
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Використання бібліотек та програмних комплексів 

(SDK), що створені іншими, сторонніми по відношенню 

до розробника конкретного додатку, компаніями, є 

широко розповсюдженою практикою. Зокрема, близько 

15% усіх додатків для ОС Android містять у своєму коді 

виклики Facebook SDK – компоненту, створеного 

компанією Facebook для провадження можливості 

програмної взаємодії з сервісами соціальної мережі [1]. 

Особливістю сторонніх SDK та бібліотек є їхній значний 

обсяг та переважна закритість - відсутність можливості 

аналізу вихідного коду. Документація даних 

компонентів може містити різні обсяги інформації про 

їхній функціонал, зокрема, оминаючи важливі фактори 

взаємодії зі сторонніми сервісами. 

Для процесу управління захищеністю 

інформаційної системи контроль компонентів системи є 

вкрай важливою складовою. Оскільки Android додатки 

та інформаційні системи, побудовані на їх основі є 

відносно складними та модульними, такий контроль має 

розповсюджуватися на них, однак сторонні компоненти 

ускладнюють цей процес. Будь-який сторонній, 

закритий код, що використовується в проекті зумовлює 

дві основні групи ризиків інформації в системі: 

1. Наявність вразивостей, зумовлених помилками у 

вихідному коді використаної бібліотеки чи SDK; 

2. Умисно створені стороннім розробником 

незадокументовані можливості для розширення свого 

доступу до інформації на клієнтській стороні [2]. 

Ризики першої групи знижують загальну 

захищеність системи та підривають процеси управління 

вразливостями, однак можуть бути зменшеними завдяки 

ретельному виконанню політики керування 

оновленнями [3]. Ризики ж другої групи можуть мати не 

лише юридичний характер внаслідок розбіжностей з 

користувацькою угодою, а й значний вплив на загальну 

безпеку системи. 



721 
 

Серед найбільш популярних SDK та сторонніх 

бібліотек можна виділити Facebook SDK, Google 

Analytics, Crashlytics, okHttp, Google GSON, AWS Mobile 

SDK тощо. Здебільшого досліджені додатки мають у 

своєму складі один або більше таких компонентів, що, 

зважаючи на твердження викладені раніше, зумовлює 

значне розширення поверхні атаки на інформаційну 

систему. До прикладів вразливостей, що вже були 

виявлені у таких сторонніх компонентах, можна, 

зокрема віднести проблеми аутентифікаційних токенів, 

що виникала у додатках з використанням Facebook SDK 

[4]. 

Зважаючи на всі висвітлені особливості, основними 

проблемами інформаційної безпеки додатків з 

використанням сторонніх компонентів можуть бути: 

1. Розширення поверхні атаки для інформаційної 

системи; 

2. Ускладнення процесу керування вразливостями; 

3. Порушення умов користувацьких угод; 

 

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 

1, Third Party SDKs Used by Top Mobile Apps 

[Електронний ресурс] – Порядок доступу: 

https://vizteck.com/blog/third-party-sdk-used-by-top-

mobile-apps/; 

2, Managing Security Risks Inherent in the Use of 

Third-party Components [Електронний ресурс] – Порядок 

доступу: https://safecode.org/wp-content/uploads 

/2017/05/SAFECode_TPC_Whitepaper.pdf; 

3, Keep me Updated: An Empirical Study of Third-

Party Library Updatability on Android – E. Derr, S.Bugiel, 

S.Fahl, Y.Acar, M.Backers; 

4, Facebook SDK Vulnerability Puts Millions of 

Smartphone Users' Accounts at Risk [Електронний ресурс] 

– Порядок доступу: https://thehackernews.com/2014 

/07/facebook-sdk-vulnerability-puts.html. 

  

https://vizteck.com/blog/third-party-sdk-used-by-top-mobile-apps/
https://vizteck.com/blog/third-party-sdk-used-by-top-mobile-apps/
https://safecode.org/wp-content/uploads%20/2017/05/SAFECode_TPC_Whitepaper.pdf
https://safecode.org/wp-content/uploads%20/2017/05/SAFECode_TPC_Whitepaper.pdf
https://thehackernews.com/2014
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ENTERPRISE MOBILITY MANAGEMENT 

Андрущенко Катерина Юріївна 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут захисту інформації 

м.Київ 

Явище BYOD (Bring Your Own Device) - 

співробітники, що використовують власні пристрої для 

роботи, спричинило проблеми для організацій, які 

намагаються підтримувати безпечний доступ до 

мереж та даних. Управління мобільними пристроями 

було первинною відповіддю на виклик і зосереджувалося 

на реєстрації пристроїв та наданні доступу. На сцені 

також з'явилося управління мобільними додатками для 

управління даними та програмами на мобільних 

пристроях. 

Управління мобільністю підприємств (EMM) – це 

набір послуг та технологій, призначених для захисту 

корпоративних даних на мобільних пристроях 

працівників. EMM, як правило, складається з набору 

мобільних систем управління та служб, що захищають 

інтелектуальну власність; конкретні процеси, що 

забезпечують безпеку даних; а також системи, які 

повинні інтегруватися з широким спектром 

корпоративних ІТ-систем для задоволення 

корпоративних проблем [1]. 

Управління мобільними пристроями реалізується з 

використанням спеціального програмного забезпечення. 

Програмне забезпечення EMM має намір запобігти 

несанкціонованому доступу до корпоративних програм 

та корпоративних даних на мобільних пристроях. 

Програмне забезпечення EMM усуває будь-які 

прогалини між управлінням мобільними пристроями 

(MDM) та програмним забезпеченням управління 

мобільними додатками (MAM). 

Інструменти EMM - це універсальні платформи, 

які централізовано керують та застосовують політику 

корпоративного захисту. Мета програмного 

забезпечення EMM - визначити, чи можна і як мобільні 
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додатки інтегрувати з робочими процесами, політикою 

та завданнями. Програмне забезпечення EMM полегшує 

роботу відділів інформаційних технологій у підтримці 

працівників, оскільки вони використовують мобільні 

пристрої на робочому місці та поза ним [2]. 

Найпопулярніші рішення EMM - VMware 

AirWatch, MobileIron, Citrix XenMobile, BlackBerry, IBM 

MaaS360. 

Використана література: 

1. What is EMM? Enterprise Mobility Management 

explained [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

https://www.computerworld.com/article/3230510/what-is-

enterprise-mobility-management-emm.html. 

2. Best Enterprise Mobility Management Software 

[Електронний ресурс] – Режим доступу : 

https://www.g2.com/categories/enterprise-mobility-

management?order=g2_score&page=2#product-list. 

  

https://www.computerworld.com/article/3230510/what-is-enterprise-mobility-management-emm.html
https://www.computerworld.com/article/3230510/what-is-enterprise-mobility-management-emm.html
https://www.g2.com/categories/enterprise-mobility-management?order=g2_score&page=2#product-list
https://www.g2.com/categories/enterprise-mobility-management?order=g2_score&page=2#product-list
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HOW TO SET UP A VPN 

Іллюша Олександр Олександрович, група БСД-21 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут захисту інформації 

м.Київ 

If you’re newly working from home because of the COVID-

19 outbreak, you probably have to learn some new tools and 

tricks very quickly now. Here we look at virtual private 

network (VPN) technology. In another article, we discuss 

Two-Factor Authentication (2FA, or Multi-Factor 

Authentication – MFA). 

 

For now, however, we’ll start with the basics of how to set 

up and use a VPN to secure your connection to your office. 

We’re not talking about building your own from scratch, just 

how to get up and running quickly. 

 

First, what is a VPN? 

 

A VPN is an encrypted tunnel for your internet traffic that 

goes through the open internet, often from your home office 

or coffee shop to your work network at the office. You can 

connect across a VPN no matter what network you’re on and 

“appear” to be sitting at your desk at work using all the 

resources you could if you actually were there. 

 

For our purposes, we’ll only consider VPNs that facilitate 

working from home. You’ll see a lot of online vendors 

offering standalone VPN services, but these are typically 

aimed at users who just want a secure connection to the 

internet that’s less susceptible to tracking, or to bypass 

network filters, but not necessarily for those seeking to work 

from home. 

 

It’s called a virtual private network because it creates your 

own personal tunnel no one else can access. If all your team 

members are working remotely from their home offices, this 

is how you can work as a virtual team without all being at 



725 
 

the main office, or gathered together in some other location. 

Due to COVID-19, this is a newly found desire – even a 

requirement – for many right now. 

 

Do I need to set up a VPN? 

 

To make such VPN connections, you need to initially set up 

both ends of that connection – the one on your laptop or 

home desktop, and the one in the main office. Sometimes, if 

you have an IT department, they’ll tell you what app to 

download to your personal device(s) and then give you some 

VPN credentials for your specific situation – problem 

solved. Once you install that app and configure it, you can 

click a button and the link will establish itself and let you 

know you’re connected. 

 

If you don’t have an IT department, you might have to set up 

your own VPN connections. Don’t worry, it’s not as 

daunting as you might think. 

 

Many business-class routers (some under US$100), and 

some small office/home office (SOHO) ones, have built-in 

VPN capability, so cost shouldn’t be an issue. In fact, you 

may already have such a device, so you’ll only need to 

configure it! 

 

Let’s now look at two common VPN technologies: 

OpenVPN and IPsec. 

 

OpenVPN 

 

This tried-and-true option, which has been around for a long 

time, is reasonably secure. Also, being open-source software, 

it is probably supported by your business-class router (and 

many SOHO units). It used to be tricky to install, but 

manufacturers have been working on making it simpler. 
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On contemporary devices, you usually just have to click a 

few buttons in the configuration screens of the router for the 

network to be accessed (your office network). You then 

download the configuration file generated by your router and 

use that to configure the OpenVPN client software on any 

remote laptop, desktop or smartphone that needs to access 

the network behind that router. You should be able to find an 

easily followed online tutorial for your router. 

 

After you’ve set up your office network router, you have to 

install apps on the remote devices that will access your new 

office VPN. Download these from the OpenVPN website, 

then install and configure them with the files generated while 

setting up OpenVPN on your office router. That can be 

tricky if you don’t have an IT person helping, but there are 

nice online tutorials for this, too. Altogether, you could set 

up your router and laptop in half an hour to an hour, so it’s 

certainly doable. 

 

IPsec 

 

IPsec (Internet Protocol Security) also has a long history and 

reasonable security. It’s one of the other VPN technologies a 

lower-cost router is likely to support. The process is similar 

to OpenVPN, except that many laptops, desktops and 

smartphones have IPsec support built-in, so you may not 

need to install another app on your remote devices. 

 

Some of the router IPsec implementations I’ve seen lately 

seem to be more complicated than those I’ve seen for 

OpenVPN. However, this may be offset by being able to use 

native tools on your remote endpoints to just type in a of 

couple things such as an IP address and credentials and it 

“just works”. Again, you could probably set this up in under 

an hour. 

 

Source of information used: 

https://www.welivesecurity.com/ 

https://www.welivesecurity.com/
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INCREASE SECURITY WITH MFA 

 

Іллюша Олександр Олександрович, група БСД-21 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут захисту інформації 

м.Київ 

If you happen to be working from home due to the COVID-

19 pandemic, you should beef up your logins with Multi-

Factor Authentication (MFA), or sometimes called Two-

Factor Authentication (2FA). That way, you don’t have to 

entrust your security to a password alone. Easy to hack, 

steal, leak, rinse and repeat, passwords have become passé in 

the security world; it’s time to dial in your MFA. 

That means you have something besides just a password. 

You may have seen MFA in action when you try to log into 

your bank and you receive an access code on your 

smartphone that you must also enter to verify it’s really you 

who is logging in. While it’s an extra step, it becomes 

exponentially more difficult for bad guys to get access to 

your account, even if they have a password that was 

compromised in a breach or otherwise. 

What are your options? 

The good news is that MFA is no longer super-tough to use. 

Here, we look at a few different popular ways to use it. If 

you need to work remotely now and log into a central office 

to collaborate with co-workers, this is a nice way to beef up 

the security of those connections. 

Physical token 

This means you have something like a key fob, security USB 

key or the like, which can be used to generate a very secure 

passcode that’s all-but-impossible to break (unless you have 

a quantum computer handy). Nowadays, things like 

YubiKey or Thetis are available for less than US$50 and are 

very widely supported if you’re logging into your own 

corporate office technology, online office applications and a 

host of other cloud applications. It means your normal login 

will ask for a password, but also the code generated by your 

device, which is often physically small enough to get lost in 
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a pants pocket, so some folks hang them on their keychain 

for safekeeping. 

Mobile phone 

Nowadays you probably carry a mobile device around most 

of the time, which is a good argument for using it to boost 

your MFA security stance. For example, you can download 

an authentication app such as Authy, Google Authenticator, 

or ESET Secure Authentication. Whatever you choose, make 

sure it has a solid history, security-wise, since it needs to 

reside on your smartphone, which we now know can become 

compromised as well, thereby undermining your other 

security efforts. 

It’s worth noting that spam SMS messages on your 

smartphone can trick some users into voluntarily 

compromising their own accounts, so stay on the lookout if 

you use this. Of course, reputable mobile security software 

can help if you’re concerned with security problems on the 

platform itself. 

Biometrics 

It’s very hard to fake a fingerprint or retinal scan and make 

sure it offers a solid factor in MFA. Nowadays, lots of 

devices have built-in biometric readers that can get an image 

of your face from your smartphone taking your picture, or 

scan your fingerprint, so it’s not hard to implement this on a 

device you probably already have. Some folks steer away 

due to privacy concerns, which promises to be an ongoing 

conversation. 

 

Source of information used: 

https://www.welivesecurity.com/ 

  

https://www.welivesecurity.com/
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МЕХАНІЗМ INTEGRITY POLICY ENFORCEMENT 

ДЛЯ ОС НА БАЗІ LINUX 

Кухар Олександр Павлович 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут захисту інформації 

м. Київ 

Не секрет, що електронні пристрої стали частиною 

нашого життя. Що складніші завдання вони здатні 

виконувати, то складнішою стає їх структура. 

Зловмисники завжди придумували та використовували 

витончені способи захоплення контролю над цільовими 

системами. Одним з таких способів є підміна 

компонентів системного програмного забезпечення. 

Наслідком підміни є зміна поведінки системи або 

окремих її частин, що може призвести до витоку, 

модифікації або знищення електронної інформації, а в 

окремих випадках навіть до фізичних впливів на 

користувача системи. Механізм Integrity Policy 

Enforcement (IPE) створено для вирішення проблем 

такого типу. 

Integrity Policy Enforcement (IPE) — це модуль безпеки 

Linux (LSM), розроблений компанією Microsoft. Модуль 

IPE дозволяє визначити загальну політику цілісності для 

всієї системи, яка вказує які операції допускаються, і 

яким чином підтверджувати автентичність компонентів. 

Даний механізм намагається вирішити проблему 

цілісності коду: будь-який файл, що виконується (або 

файл, який читають), має бути ідентичний тій версії, яка 

була створена довіреним джерелом. В загальному 

випадку IPE допомагає власнику системи переконатися в 

тому, що тільки авторизований ним виконувані файли 

дозволено запускати. 

В ядрі Linux вже присутні різні механізми, що певною 

мірою вирішують питання підтвердження цілісності. 

Наприклад, існує механізм device-mapper verity, який 

перевіряє цілісність блокових пристроїв, або fs-verity, 

який перевіряє цілісність файлової системи, проте в 

реалізації цих механізмів відсутня перевірка на те, що 
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виконувані файли постачаються з правильних місць. 

Механізм Integrity Policy Enforcement вирішує цю 

проблему. 

Можливість підміни вмісту виконуваних файлів неабияк 

послаблює безпеку сучасних систем. З інфраструктурою 

відкритих ключів та підписуванням виконуваних файлів 

можна ефективно керувати виконанням програм в 

системі, обмежившись визначеним їх набором. Такий 

підхід дозволяє усунути можливість таких атак як linker 

hijacking, binary rewriting та malicious binary 

execution/loading. 

Механізм IPE націлений на створення систем, що 

повністю верифікуються, цілісність яких підтверджено 

починаючи від початкового завантажувача ядра, до 

кінцевих виконуваних файлів, конфігурації та файлів, 

що завантажуються під час виконання. В випадку зміни 

чи підміни файлу, IPE може блокувати операцію або 

зробити запис в журналі про порушення цілісності. 

Такий механізм може застосовуватись в прошивках для 

вбудованих пристроїв,  в яких все програмне 

забезпечення та налаштування спеціально збираються і 

надаються виробником. Наприклад, в дата-центрах 

Microsoft механізм IPE використовується в фаєрволах. 

Від інших систем перевірки цілісності IPE відрізняється 

незалежністю від метаданих файлової системи — всі 

властивості зберігаються в ядрі. Для підтвердження 

цілісності вмісту файлів за криптографічними хешами 

застосовуються вже існуючі в ядрі механізми dm-verity 

або fs-verity. Підтримуються два режими роботи: 

permissive та enforce. В першому режимі тільки ведеться 

логування проблем при виконанні перевірок, тоді як в 

другому режимі механізм працює на повну. 

Використана література: 

1. Microsoft предложил модуль ядра Linux для проверки 

целостности системы [Электронный ресурс] : 

OpenNET. — Режим доступа: https://opennet.ru/52691-

ipe/ (дата обращения: 22.04.2020). — Название с экрана. 

https://opennet.ru/52691-ipe
https://opennet.ru/52691-ipe
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2. Integrity Policy Enforcement (IPE) : [Electronic resource] : 

microsoft.github.io. — Mode of access: 

https://microsoft.github.io/ipe/ (viewed on April 22, 2020). 

— Title from screen. 

  

https://microsoft.github.io/ipe/
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METHODOLOGY OF THE RED TEAM 

OPERATIONS 

Парфенюк Тетяна Миколаївна 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут захисту інформації 

м. Київ 

 

As we all know today, the cybersecurity threat landscape is a 

dynamic one and is constantly changing. The cyberattacker 

of today uses a mix of both traditional and advanced hacking 

techniques. On top of this, they even create new variants of 

them. Red Team operations allow you to most naturally 

simulate an attack by a group of professional external 

intruders to identify infrastructure vulnerabilities. 

 

The term Red Team came from the military environment and 

defines a "friendly" attacking team. In contrast, there is a 

team of defenders - Blue Team. 

So the Red Team is a group of white-hat hackers that attack 

an organization's digital infrastructure as an attacker would 

in order to test the organization's defenses (often known as 

"penetration testing").When conducting Red Team 

operations there are almost no restrictions, there is a real 

attack on the infrastructure: from attacks on the outer 

perimeter, to attempts at physical access. 

The task of the Blue Team is to protect the infrastructure 

blindly: the team of defenders is not warned about the attack 

or its differences from the real attackers - this is one of the 

best factors to test both defense systems and the ability of 

specialists to detect and block attacks and then investigate 

incidents. After the operation, it is necessary to compare the 

spent attack vectors with the recorded incidents to improve 

the infrastructure protection system. 

Companies such as Microsoft perform regular exercises 

under which both red and blue teams are utilized. The use of 

cyber red teams provides "real-world attack simulations 

designed to assess and significantly improve the 

effectiveness of an entire information security program". The 

https://en.wikipedia.org/wiki/White-hat_hacker
https://en.wikipedia.org/wiki/Black-hat_hacker
https://en.wikipedia.org/wiki/Penetration_testing
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United States Department of Defense (DoD) uses cyber red 

teams to conduct adversarial assessments on their own 

networks. 

What distinguishes Red Team operations from the rest? 

1) Longevity. Attacks can last for several months.  

2) Hardcore. Attacks can severely affect infrastructure, 

which can cause some infrastructure components to fail.  

3) Lack of template testing.   

Red Team is an attempt to gain access to the system by any 

means, including penetration testing; physical access; testing 

of communication lines, wireless and radio frequency 

systems; testing employees using social engineering 

scenarios. 

The concept of Red Team operations allows penetration 

testing to be carried out as realistically as possible. 

Red Team is similar to a military operation: targets or 

objects of attack, areas of responsibility and roles of team 

members are defined. Often in the Red Team team can be an 

insider who transmits data from within the company, or 

performs ancillary functions. 

A clear division of roles, systems of operational interaction 

and data analysis determine several roles: 

1. team leader - management; 

2. operatives - active phase of the attack; 

3. insiders - this role may be absent; 

4. analysts - analysis and normalization of the obtained data. 

 

In fact, the Red Team has been considered to be one of the 

most critical aspects when it comes to conducting any sort of 

penetration testing exercise(s). The primary reason for this is 

that it takes a unique blend of technical, quantitative and 

qualitative skills in order to be a successful Red Team 

member. This can be a very intense role, as they are 

responsible for discovering any IT asset that is at risk to a 

cyberattack. 

 

Used sources 

1. https://habr.com/ru/post/334620/ 

https://habr.com/ru/post/334620/
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2. https://resources.infosecinstitute.com/red-teaming-overview-

assessment-methodology/#gref 

3. https://en.wikipedia.org/wiki/Red_team  

  

https://resources.infosecinstitute.com/red-teaming-overview-assessment-methodology/#gref
https://resources.infosecinstitute.com/red-teaming-overview-assessment-methodology/#gref
https://en.wikipedia.org/wiki/Red_team
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MITRE ATT&CK 

Андрущенко Катерина Юріївна 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут захисту інформації 

м.Київ 

Корпорація MITRE – це американська приватна 

некомерційна організація, яка співпрацює з приватними 

організаціями та урядом США. Їх мета – вирішувати 

проблеми, щоб зробити світ більш безпечним. MITRE 

ATT&CK – це всесвітньо доступна база знань щодо 

тактик і методів злочинців, заснованих на 

спостереженнях у реальному світі. База знань ATT&CK 

відкрита і доступна будь-якій особі чи організації для 

використання безкоштовно. 

ATT&CK – структурований список відомих 

варіантів поведінки зловмисників, зібраний в тактики і 

методи, і виражений у вигляді таблиць, а також 

доступний у форматі STIX / TAXII. Оскільки цей список 

являє собою досить повне уявлення про поведінку 

зловмисників при компрометації мереж, він корисний 

для різних наступальних і захисних вимірювань, уявлень 

і інших механізмів [1]. 

Матриця ATT&CK складається з тактик, технік і 

процедур, також відомих як TTP.  

Графа тактик показує кроки, які зловмисник 

зазвичай використовуватиме з моменту отримання 

доступу до системи або мережі до виконання своєї мети. 

Техніки розташовуються під тактиками і 

показують специфічні тактики, які зловмисник 

використовуватиме протягом атаки. Набір технік певної 

атаки також відомий як профіль поведінки для заданої 

атаки. 

Процедури містять деталі обраної техніки, 

приклади використання та методи протидії. 

ATT&CK має декілька частин: PRE-ATT&CK, яка 

зосереджена на розвідці та налаштуванні 

інфраструктури, ATT&CK for Enterprise, яка охоплює 
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корпоративні ІТ-мережі та хмари, та ATT&CK for 

Mobile, яка зосереджена на мобільних пристроях [2]. 

Матриця для підприємств містить інформацію про 

наступні платформи: Windows, macOS, Linux, AWS, 

GCP, Azure, Azure AD, Office 365, SaaS. 

Матриця для мобільних пристроїв містить 

інформацію про платформи Android та iOS. 

MITRE ATT&CK також включає в себе базу даних 

відомих злочинних угрупувань із загальною 

інформацією про них, даними про тактики та програмне 

забезпечення, яке вони використовують. 

Отже, перелік тактик і технік в MITRE ATT&CK є 

досить вичерпним представленням кроків, які 

зловмисники використовують при компрометації мереж 

і систем, тому матриця MITRE ATT&CK корисна для 

планування захисту мереж і систем від кіберзагроз. 

Використана література: 

1. Что такое MITRE ATT&CK и как ее 

использовать [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

https://blog.tiger-optics.ru/2018/12/what-is-mitre-attack/. 

2. What Is MITRE ATT&CK? [Електронний ресурс] 

– Режим доступу : 

https://www.anomali.com/resources/what-mitre-attck-is-and-

how-it-is-useful. 

  

https://blog.tiger-optics.ru/2018/12/what-is-mitre-attack/
https://www.anomali.com/resources/what-mitre-attck-is-and-how-it-is-useful
https://www.anomali.com/resources/what-mitre-attck-is-and-how-it-is-useful
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SIEM 

Ющенко Матвій Олександрович 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут захисту інформації 

м. Київ 

Незважаючи на свою відносну зрілість, ринок 

SIEM все ще зростає двозначними темпами. Основною 

тенденцією є все більш широке використання 

поведінкової аналітики та автоматизації для 

фільтрації менш нагальних попереджень, щоб групи 

безпеки могли зосередитись на найбільших загрозах. 

Аналітики розглядають хмару як зростаючий засіб 

надання послуг SIEM, як для SMB, так і для гібридних 

організацій, які шукають простіших способів 

відстежувати складне середовище. 

Що таке SIEM? 

Програмне забезпечення Security Information and 

Event Management (SIEM) надає спеціалістам 

інформаційної безпеки підприємства як уявлення, так і 

можливість відстежувати всі події, які відбуваються в 

їхньому  ІТ-середовищі [1]. 

Технологія SIEM існує вже більше десяти років. 

Вона поєднує в собі управління подіями безпеки (SEM) 

– аналіз даних журналу та подій у режимі реального 

часу, щоб забезпечити моніторинг загроз, кореляцію 

подій, реагування на інциденти, та управлінням 

інформаційною безпекою (SIM), яка збирає, аналізує та 

звітує про дані журналу. 

Як працює SIEM? 

Програмне забезпечення SIEM збирає та агрегує 

дані журналу, згенеровані на всій технологічній 

інфраструктурі організації, від хостових систем і 

додатків до мережевих та захисних пристроїв, таких як 

брандмауери та антивірусні фільтри. 

Після цього програмне забезпечення визначає та 

класифікує інциденти та події, а також аналізує їх. SIEM 

забезпечує дві основні цілі, які мають бути досягнуті [1]: 
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1) надавати звіти про інциденти та події, пов'язані 

з безпекою, такі як успішні та невдалі входи в систему, 

активність зловмисного програмного забезпечення та 

інші можливі зловмисні дії; та 

2) надсилати сповіщення, якщо аналіз показує, що 

будь-яка діяльність виконується проти заздалегідь 

визначених наборів правил і, таким чином, вказує на 

потенційну проблему безпеки. 

Програмне забезпечення SIEM в основному 

використовується великими організаціями та 

державними компаніями, де дотримання правил 

залишається найважливішим фактором використання 

цієї технології. 

Ринок SIEM 

На ринку SIEM є декілька домінуючих 

постачальників на основі продажів у всьому світі, 

зокрема IBM, Splunk та HPE. Є щонайменше ще кілька 

основних гравців, а саме: Alert Logic, Intel, LogRhythm, 

ManageEngine, Micro Focus, Solar Winds і Trustwave [2]. 

Прикладом SIEM є IBM QRadar. У більшості фірм 

IBM QRadar SIEM оцінюється високо, але складність 

впровадження може обмежити привабливість середніх 

та великих підприємств, які потребують основних 

можливостей SIEM, та тих, хто шукає єдину платформу, 

яка охоплює широкий спектр моніторингу безпеки та 

експлуатаційних технологій. 

LogRhythm – ще один постачальник SIEM з 

високими рейтингами та популярністю. Цю систему 

легше розгортати, ніж деякі інші найпопулярніші 

продукти SIEM, але вона не може розширюватися, щоб 

підтримувати дуже великі обсяги подій. SIEM від 

LogRythm найкраще підходить для малих та середніх 

організацій, які вже мають певну функцію розвідки та 

аналітики загроз. 

Програмне забезпечення SIEM від McAfee, 

можливо, відстає від IBM, Splunk та LogRhythm у 

загальній конкуренції SIEM, але його простота 

розгортання, а також інтеграція з іншими інструментами 
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McAfee роблять його сильним конкурентом у багатьох 

списках SIEM. 

Використана література: 

1. What is SIEM software? How it works : 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.csoonline.com/article/2124604/what-is-siem-

software-how-it-works-and-how-to-choose-the-right-

tool.html  

2. Top SIEM Products : [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

https://www.esecurityplanet.com/products/top-siem-

products.html 

  

https://www.csoonline.com/article/2124604/what-is-siem-software-how-it-works-and-how-to-choose-the-right-tool.html
https://www.csoonline.com/article/2124604/what-is-siem-software-how-it-works-and-how-to-choose-the-right-tool.html
https://www.csoonline.com/article/2124604/what-is-siem-software-how-it-works-and-how-to-choose-the-right-tool.html
https://www.esecurityplanet.com/products/top-siem-products.html
https://www.esecurityplanet.com/products/top-siem-products.html
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SOAR 

Андрущенко Катерина Юріївна 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут захисту інформації 

м.Київ 

Розвиток SIEM шляхом додавання автоматизації 

різних кейсів створив новий клас систем - SOAR. 

Залежно від того, що лежить в основі цієї системи, 

вона може мати різні назви: Дії із забезпечення безпеки, 

аналітика і звітність - Security Operations, Analytics and 

Reporting (SOAR) оркестрація подій безпеки і 

автоматичне реагування - Security Orchestration, and 

Automated Response ( SOAR) 

SOAR є спеціальним інструментом для 

узагальнення відомостей про загрози безпеки, які 

подаються з різних джерел, з подальшим аналізом цих 

даних. До основних функцій SOAR відносяться:  

- інтегрування технологій / інструментів, 

необхідне в разі прийняття рішень, заснованих на 

отриманих відомостях про стан системи безпеки, про 

рівень можливих ризиків - оркестровка; 

- автоматизація процесів; керованість інцидентами 

за допомогою наскрізного підходу (сюди можна 

віднести призначення пріоритетів, протоколювання дій, 

прийняття рішень у відповідності до політики компанії); 

- візуалізація даних, що стосуються ключових 

метрик, звітності для співробітників компанії - 

формування документації. 

Величезною перевагою SOAR є повна 

автоматизація процесів управління інформаційною 

безпекою: починаючи від призначення пріоритетності і 

закінчуючи відповідями на виниклі інциденти. На 

відміну від аналізу логів, що забезпечується SIEM, 

рішення SOAR увібрало в себе цілий набір різних 

технологій, що забезпечують діяльність сервісних 

центрів і служб моніторингу [1]. 

Завдяки подібній організації роботи з інцидентами 

посилюються позиції тих фахівців, які працюють в 
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аналітичних відділах компанії, - поліпшується їх 

взаємодія з фахівцями інших відділів IT-компанії [2]. 

Використана література: 

1. Обзор решений UBA, SIEM и SOAR: в чем 

различие? [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

https://www.anti-

malware.ru/analytics/Technology_Analysis/UBA-SIEM-

SOAR#part5. 

2. Информационная безопасность ИТ: особенности 

SOAR [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

https://itfb.com.ua/osobennosti-soar-ot-servicenow/. 

  

https://www.anti-malware.ru/analytics/Technology_Analysis/UBA-SIEM-SOAR#part5
https://www.anti-malware.ru/analytics/Technology_Analysis/UBA-SIEM-SOAR#part5
https://www.anti-malware.ru/analytics/Technology_Analysis/UBA-SIEM-SOAR#part5
https://itfb.com.ua/osobennosti-soar-ot-servicenow/
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STOLEN 

Іллюша Олександр Олександрович,  

група БСД-21 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут захисту інформації 

м.Київ 

Back up your phone, store the data somewhere safe 

This step should be a no-brainer but if you haven’t gotten 

around to it yet, then you should do it as soon as possible, 

like: now. There are multiple ways to go about it, and we 

looked at backup options for smartphones in greater detail 

last week. 

 

In a nutshell, you can save a local backup file that includes 

all the bare necessities, such as contacts, messages, and 

photos on your computer. Doing that once a month will 

probably save from a headache, in the long run. 

 

Alternatively, you can enable the auto-backup feature on 

your phone that will regularly back up your data onto the 

cloud, or you can back up your files to the cloud manually. 

To be safe: the best way is to do both and make multiple 

copies; in case your computer fails you or your files get 

wiped. The cloud option is also convenient since if your 

phone is stolen, you can easily set up a new phone using 

your stored data. 

 

Lock it up  

Nowadays, smartphones offer myriad ways to lock them 

down tight. The best option is to go with a combination of a 

strong passcode and a biometric lock, such as a fingerprint. 

 

Biometrics add an extra layer of security, which is always 

helpful. As for the passcode itself, don’t just go with the 

default option: make it more complex. Some systems allow 

you to increase the length of the passcode, while some give 

you the option to choose an alphanumeric code. The more 
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complicated the password, the harder it is for a thief to break 

it. 

 

Find my phone 

Depending on your phone brand or system you’re running, it 

almost certainly has a “find my phone” option installed on it. 

iPhones have the oddly named Find My app, Samsungs have 

Find My Mobile and Androids in general have Find My 

Device. All of them have to be enabled to work, of course, 

so if you haven’t done it yet, you know the drill. Regardless 

of the brand you’re using, we can’t stress this enough: you 

should have this option turned on. It not only helps you find 

your device, but the app usually has multiple security 

features included as well. 

 

You can log into the associated service through a browser 

and use the features from the menu. If you just misplaced the 

phone, you can choose the ring option. This will make the 

phone emit a sound, so you can hear it if you’re in the 

vicinity. If you haven’t properly secured your device, you 

can do that as well as display a message on the lock screen to 

a good Samaritan willing to return the phone. 

Source of information used: 

https://www.welivesecurity.com/ 

  

https://www.welivesecurity.com/
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ZERO TRUST ARCHITECTURE 

Кухар Олександр Павлович 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут захисту інформації 

м. Київ 

Традиційні стратегії захисту працюють за підходом 

“довіряй, але перевіряй” —моделі, що ставить 

зовнішній периметр мережі як межу довіри. 

Користувачі всередині периметру мають доступ до 

всієї мережі і вважаються довіреними, а все, що 

надходить ззовні потребує перевірки безпеки. За 

моделлю архітектури нульової довіри (Zero Trust 

Architecture, ZTA), довіра — це вразливість, імовірність 

реалізації якої потрібно зменшити в усіх мережах. В 

загальному, архітектура нульової довіри — це 

альтернативна модель безпеки, спрямована на 

виправлення фундаментального дефекту традиційних 

стратегій безпеки — думки, що дані мають бути 

захищені тільки від зовнішніх впливів. 

В лютому 2020-го року Національний інститут 

стандартів та технологій США опублікував другу 

редакцію чернетки, в якій розглядаються основні логічні 

компоненти архітектури з нульовою довірою (Zero Trust 

Architecture, ZTA). 

Поняття нульової довіри (Zero Trust) відноситься до 

набору парадигм мережевої безпеки, що активно 

розвиваються. В основі цих парадигм лежить принцип 

загальної недовіри. Класичні підходи приділяють увагу 

захисту периметра, тоді як модель Zero Trust зосереджує 

увагу на безпеці ресурсів, а не сегментів мережі 

підприємства. 

Парадигма Zero Trust сфокусована на захисті ресурсів, 

виходячи з твердження, що довіра не може бути 

неявною, а її рівень має постійно оцінюватися. 

Архітектура нульової довіри передбачає наскрізний 

(end-to-end) підхід до захисту даних та ресурсів, що 

обертається навколо автентичності користувачів, даних 

автентифікації та авторизації, управлінні доступом, 
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кінцевих пристроїв, гостьових середовищ та з’єднуючої 

інфраструктури. Найперше, увага має бути зосереджена 

на обмеженні доступу до ресурсів. Доступ має 

надаватися тільки тим, хто його потребує, в мінімально 

необхідній для виконання роботи мірі (тобто має 

надаватися мінімальний набір прав, який дозволяє 

виконати роботу). Зазвичай увага фокусується на захисті 

периметра, а автентичним користувачам надається 

доступ до широкого набору ресурсів, що робить 

можливим неавторизований горизонтальний рух в 

мережі (компрометація одного вузла в мережі надає 

доступ до інших її вузлів через цей вузол). 

В загальному модель доступу в архітектурі нульової 

довіри можна описати таким чином: 

Рис. 1 — Абстрактна модель доступу архітектури Zero 

Trust 

Зона між користувачем та PDP/PEP вважається 

недовіреною, між PDP/PEP та ресурсом знаходиться 

зона неявної довіри: тут можна вважати, що користувач 

має рівень довіри щонайменше на рівні попереднього 

PDP/PEP. Це можна порівняти з перевіркою в аеропорту, 

коли всі проходять через пункт перевірки, щоб 

потрапити до зони входу на літак. В цьому випадку зона 

входу — це і є зона неявної довіри. 

Система має впевнитись, що користувач автентичний, а 

запит правильний. PDP/PEP передає відповідне рішення 

щодо надання доступу до ресурсу. З цього випливає, що 

нульова довіра застосовується до двох базових областей: 

автентифікації та авторизації. Загалом, підприємствам 

потрібно розробляти та підтримувати динамічні 

політики, базовані на ризиках, для доступу до ресурсів, 

та коригувати налаштування системи, щоб 
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пересвідчитись, що ці політики виконуються правильно 

та послідовно. Не слід покладатися на надійність 

користувача: якщо суб’єкт досяг базового рівня 

автентифікації, це не робить всі його запити дійсними 

автоматично. 

PDP/PEP застосовує набір контролюючих компонентів, 

таким чином весь трафік, що пройшов PEP має 

однаковий рівень довіри. PDP/PEP не може 

застосовувати додаткові політики за межами свого місця 

в потоці трафіку. Зона неявної довіри має бути якомога 

меншою, щоб дозволити PDP/PEP працювати 

деталізовано (чим більше PDP/PEP буде в системі, тим 

більшу кількість перевірок доведеться проходити 

користувачу). 

Нульова довіра забезпечує набір принципів і концептів 

про переміщення PDP/PEP ближче до ресурсів. Ідея в 

тому, щоб явно підтверджувати автентичність та 

авторизувати всіх користувачів, пристрої, програми, та 

інші ресурси, якими укомплектовано підприємство. 

Архітектура нульової довіри проектується та 

розгортається за наступними базовими принципами: 

1. Всі дані та обчислювальні сервіси 

вважаються ресурсами. 

2. Всі канали комунікації захищені, незалежно 

від знаходження в мережі. 

3. Доступ до ресурсів підприємства 

дозволяється в межах робочої сесії. 

4. Доступ до ресурсів визначається динамічною 

політикою, що бере до уваги автентичність клієнта, 

програми та запитуваного ресурсу, а також може 

включати інші поведінкові атрибути. 

5. Підприємство впевнюється що всі пристрої, 

якими воно володіє, а також асоційовані пристрої 

знаходяться в найбільш захищеному стані, а також 

контролює їх стан, щоб пересвідчитись що вони 

знаходяться в найбільш захищеному стані. 
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6. Всі ресурси автентифікації та авторизації 

динамічні, та завжди застосовуються до надання 

доступу. 

7. Підприємство збирає якомога більше 

інформації про поточний стан мережевої інфраструктури 

та комунікацій, та використовує цю інформацію щоб 

покращити стан безпеки. 

Існують різні логічні компоненти, що складають 

архітектуру нульової довіри. Ці компоненти можуть 

працювати як локальний сервіс організації або 

розташовуватися в хмарі. На наступній картинці 

представлено концептуальний каркас, що показує 

взаємодію та відношення між компонентами 

архітектури: 

Рис. 2 — Основні логічні компоненти ZTA 

Мережа ділиться на кілька рівнів трафіку: рівень 

керування та рівень даних. Рівень керування 

відділяється від іншої частини мережі, яку власне й 

переглядає користувач. Для користувача існує тільки 

рівень даних цієї мережі. 

На рівні керування знаходиться точка прийняття 

рішення (Policy Decision Point, PDP), яка складається з 

двох логічних компонентів: 

 Рушій політик (Policy Engine, PE) відповідає 

за рішення щодо надання доступу до ресурсу. Цей 

компонент використовує політику підприємства та дані 
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із зовнішніх джерел для надання, відмови або 

скасування доступу до ресурсу. 

 Адміністратор політик (Policy Administrator, 

PA) відповідає за встановлення та/або закриття каналу 

зв’язку між суб’єктом та ресурсом. При створенні 

каналу зв’язку він з’єднується з точкою реалізації 

політики (Policy Enforcement Point, PEP), що знаходиться 

на рівні даних. 

Policy Enforcement Point відповідає за ввімкнення, 

моніторинг, виклик PDP та правильну обробку його 

відповіді, а також за розрив з’єднань між суб’єктом та 

ресурсом. За межами PEP знаходиться зона неявної 

довіри, в якій розміщується корпоративний ресурс. 

Інші компоненти (на малюнку розміщені з лівої та 

правої сторін) демонструють компоненти безпеки, що 

можуть забезпечувати PDP/PEP інформацією для 

правильного прийняття рішень: 

 CDM система збирає інформацію про 

поточний стан активів підприємства та оновлює 

конфігурацію і компоненти програмного забезпечення. 

 Система постачання інформації про загрози 

(Threat intelligence feed) забезпечує PE інформацією з 

внутрішніх чи зовнішніх джерел, щоб допомогти 

прийняти рішення щодо доступу. 

 Політика доступу до даних (Data access 

policies) представляє собою атрибути, правила та 

політики щодо доступу до ресурсів підприємства. 

 Інфраструктура відкритих ключів (ІВК) — 

це система, що відповідає за генерування та логування 

сертифікатів, виданих організацією ресурсам, суб’єктам 

та програмам. 

 Система керування ID (ID management 

system) відповідає за створення, зберігання та керування 

аккаунтами користувачів організації. 

 Система логування (Network and system 

activity logs) — це система, що поєднує логи 

електронних пристроїв, мережевий трафік, дії щодо 
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доступу до ресурсів та інші дії, що можуть бути 

зафіксовані в реальному часі. 

 SIEM система збирає інформацію, пов’язану 

з безпекою для пізнішого аналізу. 

Всі ці компоненти є логічними, а це означає що вони 

необов’язково мають бути окремими унікальними 

системами. Один пристрій може виконувати обов’язки 

багатьох логічних компонентів, так само як і багато 

пристроїв можуть виконувати роль одного логічного 

компоненту. 

Існує кілька варіацій моделей розгортання компонентів. 

В залежності від того як організована мережа, може бути 

використано кілька різних моделей розгортання для 

різних бізнес-процесів. Основними моделями 

розгортання є: 

 Розгортання на основі агентів та шлюзів. 

 Розгортання на основі анклавів. 

 Розгортання на основі порталу до ресурсів. 

Рис. 3 — Модель розгортання на основі агентів та 

шлюзів 

У першій моделі PEP розділений на два компоненти: 

агент та шлюз. Наприклад, кожен актив підприємства 

має встановлений пристрій-агент, який координує 

з’єднання, а кожен ресурс має шлюз. Ресурс може 

зв’язуватись тільки зі шлюзом, який відповідає за 
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зв’язок та підключення до PA, та дозволяє тільки ті 

підключення, які налаштовує PA. За типовим сценарієм 

користувач, використовуючи виданий підприємством 

ноутбук, хоче з’єднатися з ресурсом. Запит на доступ 

здійснюється логічним агентом, та надсилається до 

адміністратора політик. Адміністратор політик та рушій 

політик можуть бути локальними або хмарними 

сервісами. Адміністратор політик передає запит до 

рушія політик для обробки. Якщо запит дозволено, 

адміністратор політик налаштовує канал зв’язку між 

пристроєм агента та відповідним шлюзом ресурсу. Цей 

крок включає налаштування адреси IP, інформації про 

порт, ключ сесії чи схожі “артефакти” безпеки. Потім 

пристрій агента та шлюз встановлюють з’єднання та 

починають обмін інформацією в зашифрованому 

вигляді. Зв’язок між агентом та шлюзом припиняється, 

коли завершено сесію роботи, або коли цього вимагає 

адміністратор політик через те, щ обуло зафіксовано 

подію безпеки (наприклад, через невдалу 

автентифікацію, або через те, що вийшов час, виділений 

на сесію).  

Рис. 4 — Модель розгортання на основі анклавів 

Модель на основі анклавів це варіант попередньої 

моделі. В цьому варіанті шлюз ставиться не для кожного 
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ресурсу, а для набору ресурсів (анклаву). Зазвичай 

анклав виконує одну бізнес-функцію. 

 

 

 

Рис. 5 — Модель розгортання з порталом до ресурсів 

В моделі порталу до ресурсів PEP є окремим 

компонентом (порталом), що виступає шлюзом для 

запитів користувачів. Шлюз може може бути 

використаний для доступу до окремого ресурсу або 

анклаву ресурсів. 

Висновок 

Розвиваються нові стратегічні підходи до безпеки 

ресурсів, одним з таких підходів є парадигма Zero Trust, 

в основі якої лежить принцип “нікому нічого не 

довіряй”. В класичних стратегіях безпеки мережевих 

ресурсів основна увага приділяється захисту периметра 

мережі. Мінус такого підходу в тому, що зловмисник, 

якому все ж таки вдалося проникнути в мережу, може 

безперешкодно шукати та експлуатувати погано 

захищені вузли внутрішньої мережі (виконувати так 

званий горизонтальний рух мережею). Парадигма 

нульової довіри усуває цей прорахунок класичних 

стратегій, і передбачає що доступ до ресурсів всередині 
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мережі має бути захищено настільки ж добре, як і 

зовнішній периметр мережі. 
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P.800-207-draft2.pdf (viewed on April 29, 2020). — Title 

from screen. 

  

https://habr.com/ru/company/mailru/blog/498332/
https://edge.siriuscom.com/security/4-major-myths-of-zero-trust-architecture
https://edge.siriuscom.com/security/4-major-myths-of-zero-trust-architecture
https://www.paloaltonetworks.com/cyberpedia/what-is-a-zero-trust-architecture
https://www.paloaltonetworks.com/cyberpedia/what-is-a-zero-trust-architecture
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-207-draft2.pdf
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-207-draft2.pdf
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ZOOM SECURITY: GETTING THE SETTINGS 

RIGHT 

 

Іллюша Олександр Олександрович, група БСД-21 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут захисту інформації 

м.Київ 

 

 

Zoom is attracting a lot of attention in the media due to the 

mass uptake of videoconferencing services during the near 

global lockdown due to COVID-19. They are adapting to 

sudden global overnight demand and success, something 

most companies can only dream of. Companies, like Zoom, 

offer free products and services to attract new users; making 

it free removes the barrier of that payment imposes and 

hopefully locks the user in to a service long term. Then at 

some stage the user may become a paying customer, either 

for additional functionality on the service they use or for 

other products offered by the company. 

Not all organizations may be in a position to evaluate other 

options or commit to paying for a service. If you have made 

the decision to use Zoom, below are my suggested 

recommended settings that are best used in tandem with our 

article from yesterday on how to password-protect your 

Zoom meetings. 

 

Setting up a Zoom meeting 

 

 
 

Always use the auto generation: every meeting will then 

have a different Meeting ID. If one Meeting ID becomes 

compromised, then it will only apply to a single meeting 

rather than every meeting you host. 
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This does not mean a password is required by the user to 

join: see our blog from yesterday. The requirement for a 

password should remain checked. For it to be effective, 

however, the embed password option must be disabled; see 

below. 

 
 

 

 

 

Starting a meeting with video off avoids any embarrassing 

moments; users will need to explicitly switch on video 

sharing during the meeting. 

 
 

 

The host will need to admit each participant to the 

conference room; full attendee control is in the host’s hands. 

In the same spirit of video being switched off, forcing 

someone to unmute means they don’t join while speaking to 

someone else and being overheard. 

There are additional settings that need to be considered; they 

are available within the web client rather than the Zoom 

application. After logging in on the left-hand side, click on 

the ‘Settings’ option that appears under ‘Personal’. Below 
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are the settings that I recommend changing from their default 

option. 

 
 

Switching this off removes the one-click option and stops 

the password being embedded in the meeting link. This 

means every attendee will need to enter the password to join 

the meeting. Set this in conjunction with the setting in the 

meeting creation options as above. 

 
 

This stops any participant sharing their screen, the host can 

pass control of the meeting to another participant by making 

them the host so they can share their screen. This 

recommendation may not work in all environments; for 

example, in education it may not be desirable to pass host 

control to a student. Consider the consequences of allowing 

all participants to screen share and whether limiting to ‘host 

only’ is the best option. 

 
 

Consider switching this off as viewing what’s in the 

background could be a visual check that ta participant is not 

inadvertently sharing sensitive content in a public place such 

as a coffee shop. 
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See the description given above in the ‘setting up a meeting’ 

section. 

 
Apple iOS devices screen capture applications to display 

images in the task switcher; enabling this stops confidential 

data being captured and displayed in the task switcher. 

 

Source of information used: 

https://www.welivesecurity.com/ 

  

https://www.welivesecurity.com/
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ЗАХИСТ ВІДДАЛЕНИХ БАНКІВСЬКИХ 

ТРАНЗАКЦІЙ ЗА SSL ПРОТОКОЛОМ 

Акулінічева Марія Володимирівна 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут захисту інформації 

м.Київ 

Під час пандемії, коли закриті державні кордони 

та велика кількість установ, як ніколи актуально 

використання віддалених банківських розрахунків. 

Актуальність проблеми захисту даних цих операцій не 

втратить значущості після завершення карантинних 

обмежень, а навпаки- тільки набиратиме обертів. 

Масштабування проектів завжди супроводжується 

появою нових викликів у всіх аспектах справи. 

Банківська справа не є виключенням з правила. Одним з 

основних аспектів, що потребують першочергової уваги 

є безпека проведення віддалених операцій. Вирішення 

проблеми криється у розробленні та застосуванні 

міжнародних протоколів захисту даних. У даний 

момент найбільш поширеним протоколом, що 

використовується при побудові систем електронної 

комерції є протокол SSL.  

SSL протокол – це алгоритм, який визначає 

порядок взаємодії учасників транзакції (власника карти, 

торгової точки, обслуговуючого банку, банку-емітента, 

центру сертифікації) та формати повідомлень, якими 

учасники транзакції обмінюються один з одним з метою 

забезпечення процесів авторизації і розрахунків.  

SSL (англ. Secure Sockets Layer - рівень захищених 

сокетів) – це криптографічний протокол, який 

забезпечує встановлення безпечного з'єднання між 

клієнтом і сервером. Протокол був розроблений 

компанією Netscape Communications в 1994 році. 

Максимальна довжина ключа, використовуваного в 

даному протоколі, 128 біт, тобто існують 2128 можливих 

комбінацій "ключів", але лише один з цих ключів 

дозволяє отримати доступ до інформації. SSL 2.0 - 

враховує два найбільш важливих аспекти захисту 
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інформації в мережі: задачі автентифікації і 

шифрування.[1] 

Автентифікація необхідна для підтвердження того, 

що користувач і сервер саме ті, за кого себе видають. 

Для користувача це зазвичай означає лише введення 

свого ідентифікатора (логіна) і пароля. Однак 

автентифікація передбачає не просто ідентифікацію 

користувача на початку сеансу зв'язку. Інакше хакер зміг 

би перехопити по каналу зв'язку ці нехитрі процеси при 

підключенні терміналу і перехопити пароль та 

ідентифікатор користувача.  

Для позбавлення від таких випадків 

використовується механізм шифрування на ходу і 

пароля, і ідентифікатора перед їх відправкою по мережі. 

З метою захисту будь-якого файлу, що, наприклад, 

завантажується з FTP-сервера, у SSL для цих цілей 

служить шифрування - а точніше, повне шифрування, 

яке дозволяє забезпечити безпеку практично всієї 

інформації, що передається між програмою перегляду, 

де використовується SSL, і сервером. Протокол 

забезпечує конфіденційність обміну даними між 

клієнтом і сервером, що використовують TCP/IP, 

причому для шифрування використовується 

асиметричний алгоритм з відкритим ключем. При 

шифруванні з відкритим ключем використовується два 

ключі, причому будь-який з них може 

використовуватися для шифрування повідомлення. 

Якщо використовується один ключ для шифрування, то 

відповідно для розшифровки потрібно використовувати 

інший ключ. У такій ситуації можна отримувати 

захищені повідомлення, публікуючи відкритий ключ, і 

зберігаючи в таємниці секретний ключ.[3] 

Протокол SSL був прийнятий в якості стандарту, 

як і більшість стандартів в індустрії PC, скоріше в 

результаті загального визнання, ніж шляхом ретельної 

перевірки із залученням служб по стандартизації. 

Завдяки значній підтримці з боку винахідників і її 

частого визнання схема SSL стала лідируючою в галузі. 
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Однак фірма Netscape вже зробила певні кроки для 

підкріплення публічного визнання цієї технології її 

сертифікацією в бюро стандартів. Вона подала на 

розгляд у комітет IETF (Internet Engineering Task Force) 

специфікацію SSL 3.0, як складову частину проекту 

Internet Draft, розраховуючи на її прийняття її в якості 

стандарту для Internet. Згодом на підставі протоколу SSL 

3.0 був розроблений і прийнятий стандарт RFC, що 

отримав ім'я TLS.  

SSL надає канал, що має 3 основні властивості:  

1. Автентифікація. Сервер завжди 

аутентифікується, в той час як клієнт аутентифікується в 

залежності від алгоритму.  

2. Цілісність. Обмін повідомленнями включає в 

себе перевірку цілісності.  

3. Приватність каналу. Шифрування 

використовується після встановлення з'єднання і 

використовується для всіх наступних повідомлень.  

В якості прикладу, на рисунку 1 зображена схема, 

що показує кроки, необхідні для встановлення 

захищеної сесії по протоколу SSL 

В процесі цієї процедури веб-браузер перевіряє, 

щоб: 

 - доменне ім'я в сертифікаті відповідало тому 

домену, від якого йде запит на захищене з'єднання; 

 - сертифікат не був прострочений; 

 - особа, яка підписала сертифікат домену, входила 

до числа довірених даного веб-браузера.[2] 

Отже, широке поширення протоколу SSL 

пояснюється в першу чергу тим, що він є складовою 

частиною всіх відомих браузерів і веб-серверів. Це, 

означає, що фактично будь-який власник карти, 

користуючись стандартними засобами доступу до 

інтернету, отримує можливість провести транзакцію з 

використанням SSL. Інші достоїнства SSL – простота 

протоколу для розуміння всіх учасників транзакції і 

хороші операційні показники (швидкість реалізації 

транзакції). Протокол у процесі передачі даних 
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використовує симетричні алгоритми шифрування, які на 

два порядки швидше асиметричних при тому ж рівні 

криптостійкості.  

В першу чергу, протокол SSL дозволяє вирішити 

значну частину задачі по забезпеченню безпеки в 

системі інтернет-банкінгу, проте його роль в основному 

обмежується забезпеченням шифрування даних, що 

передаються.  
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АТАКИ НА БІОМЕТРИЧНІ СИСТЕМИ 

Ліщук Інна Володимирівна 

Державний університет телекомунікацій  

Навчально-науковий інститут Захисту 

інформації 

м. Київ 

Спуфінг – це практика «обдурювати» біометричну 

систему безпеки з використанням підробленої або 

скопійованої біометричної інформації. Наприклад, 

відбиток пальця може бути викрадений, скопійований і 

відформований на пальці штучного кремнію. Це можна 

використовувати для розблокування мобільного 

пристрою чи платіжної системи, що дозволяє хакерам 

отримати доступ до банківського рахунку користувача. 

Відомо, що системи розпізнавання обличчя, які часто 

використовуються для захисту смартфонів чи планшетів, 

є вразливими до простого показу фотографії власника, 

тим самим розблоковуючи пристрій. [1] 

Нижче наведено рівні атаки на біометричну 

систему. 

 

 
Рис. 1. Точки атаки. 

Атака типу 1. 

Атака на біометричний датчик: підроблений 

біометричний датчик, який імітує авторизованого 

користувача. 

Приклади: 

 підроблені желатинові пальці; 

http://www.dut.edu.ua/ua/29-navchalno-naukoviy-institut-zahistu-informacii-navchalno-naukovi-instituti
http://www.dut.edu.ua/ua/29-navchalno-naukoviy-institut-zahistu-informacii-navchalno-naukovi-instituti
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 зображення райдужної оболонки; 

 запис голосу. 

Атака типу 2. 

Атака зв'язку з біометричним датчиком: 

зловмисник може перехоплювати дані, що надсилаються 

датчиком.  

Приклади: 

 декодування перехоплених файлів WSQ для 

створення підроблених відбитків пальців; 

 введення в систему шкідливих файлів WSQ. 

Атака типу 3. 

Маніпуляція функцією вилучення та створення 

шаблону: зазвичай це напад на програмне забезпечення. 

Приклади: 

 створення шаблону, попередньо вибраного 

зловмисником; 

 викрадання шаблонів, згенерованих 

системою. 

Атака типу 4. 

Атака каналу між блоком створення шаблону та 

одиницею порівняння: велика загроза при порівнянні 

шаблонів у віддаленій системі. 

Приклади: 

 перехопити дійсний шаблон користувача для 

подальшого використання; 

 ввести шкідливий шаблон; 

 вводити шкідливі шаблони для посилення 

роботи системи: 

Атака типу 5. 

Напад на порівняння шаблонів: близька подібність 

робить можливими деякі атаки. Коли вони 

порівнюються, шаблони повинні бути чіткими. Може 

бути нападом на програмне забезпечення або 

конфігурацію. 

Приклади: 

 модифікувати відповідне програмне 

забезпечення; 
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 змінити поріг успішної авторизації (може 

полегшити атаки підробляння). 

Атака типу 6. 

Атака або підробка збережених шаблонів: деякі 

системи підтримують більше одного шаблону на 

користувача. 

Приклади: 

 вкрасти шаблон; 

 асоціювати шкідливий шаблон із уже 

зареєстрованим користувачем; 

 зареєструвати шкідливого користувача. 

Атака типу 7. 

Атака на передачу збережених шаблонів: дані 

можуть бути пошкоджені, перехоплені або змінені. 

Трафік часто не шифрується під час надсилання через 

Ethernet або Wi-Fi.  

Приклади: 

 перехоплення трафіку для крадіжок 

шаблонів; 

 введення шаблонів для неправдивої 

автентифікації зловмисного користувача. 

Атака типу 8. 

Нехтування остаточним рішенням щодо 

авторизації: якщо кінцевий рівень авторизації вже не 

потрібний зловмиснику, тоді система зазнала поразки. 

Атака типу 9. 

Атака з передачею шаблонів реєстрації в місце 

зберігання: аналогічно атакам типу 4, але з 

потенційними тривалішими наслідками. [2] 

Використані джерела 

[1] https://www.cnahardy.com 

[2] https://www.miskatoniclabs.com/biometrics 

  

https://www.cnahardy.com/
https://www.miskatoniclabs.com/biometrics
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ 

ПОЛІТИКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Брикова А.В. 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут захисту інформації 

м.Київ 

В даній статті розглянуто основні етапи 

створення політики інформаційної безпеки. Визначено 

та описано основну схематику розробки та необхідні 

структурні підрозділи політики інформаційної безпеки. 

Як приклад, надано власну версію структурної схеми. 

Визначено проблемні аспекти, які виникають у ході 

розробки політики інформаційної безпеки та надано 

рекомендації щодо їх усунення. 

           Ключові слова: інформаційна безпека (ІБ), 

політика інформаційної безпеки (ПІБ),інформаційні 

технології, засоби захисту.  

Вступ  

У сучасному суспільстві, в еру активного 

розповсюдження інформаційних технологій та наявності 

доступу до мережі у більшої частини населення Землі, 

інформація значно розширила власне поняття і на даний 

момент виникло поняття принципово нового 

економічного та стратегічно важливого компоненту, 

аналогів за цінністю якому не існує еквіваленту – 

інформаційний ресурс. Враховуючи те, що воно не є 

матеріальним, захист даного ресурсу включає у себе усі 

відомі методи та засоби захисту, такі як фізичні, правові, 

адміністративні, та порівняно нових програмно-

апаратних. 

            Проте, захист не є ефективним, якщо особа не 

має уявлення, як забезпечувати конфіденційність, 

цілісність та доступність інформації та постійно 

порушує правила безпеки. Від так, у галузі 

інформаційної безпеки виникає   поняття «Політика 

інформаційної безпеки», яка являє собою 

високорівневий документ, що трактується як 
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«формальне викладення правил, принципів, положень та 

рекомендацій для осіб, яким надано доступ до 

конфіденційної інформації, технологій та інформаційних 

активів організації» [1, c. 6] 

             Основна проблема, як правило, виникає у 

процесі формування структурних підрозділів ПІБ на 

етапі розробки, оскільки виникає необхідність чіткого 

визначення галузей, які необхідно захищати 

обов’язково, а які можуть 

бути час від часу проігноровані.  

              Так, Агурьянов А. у статті «Набросок политики 

информационной 

безопасности»[2] пропонує власний варіант основних ро

зділів ПІБ [таблиця 1.1] 

                                                                                                                                                                 

Таблиця 1.1 

                                    Структурні підрозділи ПІБ  за 

Агурьяновим 

Введення що таке політика, для 

чого, головні цілі ІБ 

Використовуваність загальний опис області 

дії ПІБ 

Цілі захист інформаційних 

активів, інформації про 

користувачів послуг, 

забезпечення 

конфіденційності тощо 

Задачі опис дій, які необхідно 

виконати для досягення 

Цілей 

Специфічні політики за необхідності. 

Наприклад, Політика 

реагування на 

інциденти ІБ 

Відповідальність відповідальні за розробку 

та перегляд 
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Перегляд Час і методи перегляду 

ПІБ; незаплановані 

перевірки 

Конеев І. у статті «Політики інформаційної безпеки»  

наголошує, що «ПІБ повинна орієнтуватись на 

стандарт ISO/IEC 27001:2015». До визначених раніше 

підрозділів (див. табл. 1.1) він  пропонує додати 

високорівневі метрики, а саме:  

- результати внутрішніх та зовнішніх аудитів СУІБ;  

- детальний опис ризиків та відповідних ним загроз та 

вразливостей;  

- затверджений бюджет по ІБ;  

- плани та заходи щодо протидії ризикам; взаємозв’язок 

між суб’єктами ІБ (напр. служби безпеки та ІТ) [3]. 

Проте дані структурні розділи є авторською розробкою 

широкого профілю (тобто не є специфічно 

підлаштованими розробками), яка апріорі не можуть 

врахувати усі аспекти функціонування кожної окремої 

організації.  

Від так, виникає необхідність дослідження 

основних принципів та положень ПІБ, особливо 

звертаючи увагу на найскладніший процес – етап 

розробки та формування структурних підрозділів.  

Виклад основного матеріалу дослідження 

          Наявні дослідження у сфері ІБ дозволяють 

виокремити основні практичні кроки, які визначають 

концепцію, тобто базову модель, згідно з якою 

відбувається планування щодо створення ПІБ: 

 1. Дослідження, вивчення та вибір основних 

обов’язкових, рекомендаційних та міжгалузевих 

національних і міжнародних основоположних керівних 

законів, стандартів та документів в області ІБ. Керівник 

або уповноважені особи, відповідальні за розробку ПІБ, 

визначають вимоги та обов’язкові положення, обрані, 

особливо розглядаючи питання:  

- рівня важливості наявних інформаційних ресурсів; 

системи управління доступу до інформаційних систем та 

засобів забезпечення захисту;  наявності та захищеності 
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програмно-апаратної бази; положенням щодо 

антивірусного захисту; положення щодо 

функціонування резервного копіювання та копіювання 

даних медіа носіїв; пункти щодо строків проведення 

ремонтних і відновлювальних робіт; норми 

інформування працівників та керуючих органів щодо 

інцидентів в області ІБ; положення про підвищення 

кваліфікації та навчання нових робочих кадрів; 

визначення обов’язків, прав, повноважень та 

відповідальностей керівника та працівників; положення 

щодо криптографічного захисту тощо. 

2. Прийняття рішення про необхідний рівень 

захищеності інформаційних систем на основі аналізу 

існуючих підходів  управління інформаційними 

ризиками та загрозами. Керуючись міжнародними 

стандартами, рівень захищеності поділяється на 

мінімальний (тобто базовий) або повний (підвищений), 

які мають власні методики аналізу та визначення метрик 

оцінки ризиків, загроз та вразливостей інформаційної 

безпеки. 

3. Формулювання та подальша структуризація 

заходів та засобів протидії за основними направленнями: 

правового, організаційно-адміністративного, технічного 

та програмно-апаратного профілю [3,4].   

4.  Визначення строків та порядку проведення 

сертифікації та акредитації інформаційної системи на 

відповідність державним та міжнародним стандартам. 

Обґрунтування необхідності та визначення 

періодичності проведення заходів з контролю за 

інформаційною безпекою на рівні працівника та 

керівництва, включно з періодичним переглядом та, за 

необхідністю, коригуванням політики згідно з 

необхідними змінами. На цьому ж рівні виконується 

визначення положень щодо навчання персоналу та 

ознайомлення всіх категорій працівників з критичною та 

принципово новою інформацією та вимогами у сфері ІБ. 
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5. Визначення меж доступу та роботи системи 

управління інформаційною 

безпекою та конкретизація цілей її створення.  

У ході вироблення концепції керівник та 

уповноважена група визначають необхідну структуру та 

основні аспекти, на які буде орієнтуватися група, 

відповідальна за написання/розробку ПІБ.   

           Процес формування концепції завершується 

переходом до основного та найбільш складного і 

часозатратного етапу життєвого циклу ПІБ - саме 

створення даного документу, тому що даний процес 

інколи може займати більше року, оскільки вимагає 

повного дослідження та обізнаності щодо наявної 

системи захисту, визначення ризиків, загроз та 

вразливостей підприємства, знання нормативно-правової 

бази та великої кількості інших чинників (ресурсної 

бази, методик забезпечення ІБ, аспектів та положень 

роботи служби безпеки тощо). Окрім цього, розробка 

потребує професійних навичок, знань та, бажано, 

досвіду розробки подібних документів. Проте, як ми 

вважаємо, основною метою розробки ПІБ є мінімізація 

ризиків бізнесу шляхом визначення та захисту цінних 

інформаційних ресурсів підприємства. 

         Від так, розглянувши основні процеси формування 

ПІБ, ми можемо визначити основну проблематику. 

         По-перше, проблема виявляється у процесі 

формуванні структурної частини ПІБ, оскільки відсутній 

єдиний шаблон типової ПІБ. Це спричинено тим, що 

кожне підприємство має різні приоритети, цілі, 

завдання, технічне оснащення тощо. На даний момент 

фахівці рекомендують користуватись структурними 

підрозділами з основоположного стандарту ДСТУ 

ISO/IEC 27001:2015. [4] (Інформаційні технології. 

Методи захисту. Система управління інформаційною 

безпекою). Проте, даний стандарт охоплює систему 

управління інформаційної безпеки в цілому, а не 

специфічно питання розробки ПІБ (надає 

відомості лише щодо структури ПІБ. Дослідження та 
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гармонізація міжнародних та державних вимог потребує 

великих витрат ресурсів та часу, які є 

критичними складовими для більшості підприємств).   

      Не суттєвим, проте негативним моментом є 

відсутність саме державного аналогу міжнародних 

вимог у сфері ІБ (ДСТУ 27001 та 27002 є адаптацією 

міжнародного стандарту).  Повний доступ до зарубіжних 

практик, як правило, не є безкоштовним. 

        По-друге, ускладнений процес самостійної розробки 

ПІБ. Як правило, більшість керівників та звичайних 

працівників не мають попереднього 

досвіду розробки даного документу. Зважаючи на це бул

о визначено, що організація повинна:   1) звертатися до 

сторонніх експертів, що становить певну 

загрозу розголошення конфіденційної інформації підпри

ємства;  

        2) купувати готові комплекти документів та 

модифікувати їх згідно з ситуацією на підприємстві, що 

також не дає гарантії створення на виході 

ефективної ПІБ. 

          В останньому випадку та найбільш 

використовуваному варіанті, керівники залучають при 

створенні ПІБ власні знання, навички та ресурси або 

використовують ПІБ з Інтернет - ресурсів з 

запровадженням мінімальних змін. Вірогідність 

створення адекватної, дієвої та несуперечної  

законодавчим та аудиторським вимогам ПІБ невисока, 

оскільки цей процес є справою кропіткою, 

часозатратною (що є впливовим чинником, зважаючи на 

людський фактор), потребує великого рівня обізнаності 

від осіб, задіяних у процесі розробки і не завжди 

результат виправдовує затрати. Так, ми приходимо до 

висновку, що у сучасних реаліях недостатньо 

покладатися на власні знання та сторонніх осіб, тому 

проблема розробки ПІБ є гострим питанням, яке вимагає 

опрацювання на державному рівні.  

       По-третє, виокремлено проблему невизначеності 

«хорошої» та «поганої» ПІБ. На основі попереднього 
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дослідження, за сучасних умов допускається існування 

ПІБ як з невеликою кількістю сторінок, так і «великих 

томів» з прописаними спеціалізованими політиками та 

процедурами нижчого рівня проте 

це не гарантує, що розроблена ПІБ буде відповідати усім

 визначеним нормам та  успішно пройде аудиторську пе

ревірку. Проте, загальних нормативів щодо відповідної 

якості ПІБ не існує. Тому керівник, чи особа, що 

займається розробкою ПІБ не має змоги самостійно та 

без залучення сторонніх аудиторів 

оцінити якість створеного документу. 

       По-четверте, власне, аспекти аудиторської 

перевірки. Орієнтуючись на те, що керівництво 

підприємства, як правило, намагається зменшити розмір 

фінансових та ресурсних затрат, тому назначається 

внутрішній аудит, аудитором якого виступає працівник 

підприємства. Це створює проблему проходження 

сертифікації на відповідність, які виконують сторонні 

надавачі даних послуг.       

Оскільки працівники, як правило, не фокусують значної 

уваги на помилках у нормативних базах підприємства, 

тому схильні деякі суперечні пункти не 

розглядати або ігнорувати. У той же час, залучення 

сторонньої особи-аудитора становить певну небезпеку, 

оскільки їй надаються повні відомості щодо усіх 

аспектів функціонування підприємства. Так, виникає 

невизначеність, який з типів перевірки обрати, що 

виявиться надійним та ефективним і не призведе до 

витіку конфіденційної інформації.  

        По-пяте, слабка державна методологічна база. 

Дослідивши доступні джерела у сфері ІБ, яких на даний 

момент існує достатньо, ми дійшли висновку, що 

специфічних методологічних баз, які б стосувалися саме 

принципів розробки ПІБ дуже мало і переважна 

кількість матеріалу – зарубіжна та складає статті  

блогового типу. З вітчизняної бази доступні матеріали є 

або обмеженими у доступі, або застарілими.  
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        На основі визначених проблем, ми пропонуємо 

кілька рекомендацій щодо їх проблемних аспектів: 

- на державному рівні створити та надати у 

загальне користування шаблони дієвих, 

підпорядкованих усім вимогам законодавства, 

міжнародним стандартам тощо ПІБ; 

- розширити фокус дослідження галузі 

інформаційної безпеки, зосередивши увагу саме на 

принципах розробки політики інформаційної безпеки та 

інших супроводжуючих її документів;  

- збільшити вітчизняну науково-матеріальну 

базу, шляхом друку спеціалізованих підручників, 

методичних баз, загальних напрацювань у сфері 

дослідження ПІБ; 

- запровадити необхідність проведення 

державного аудиту впроваджених ПІБ особами з 

відповідними фаховими навичками для вироблення 

рекомендацій та подальшого коригування ПІБ для 

усунення виявлених помилок.  

          На даний момент процес розробки та 

впровадження у дію ПІБ є необхідним процесом, адже 

даний документ формує правила, обв’язки, вимоги та 

відповідальність у випадку недотримання, для кожного 

працівника.  Оскільки процес дослідження системи 

захисту інформації на підприємстві є необхідною 

умовою розробки ПІБ, це дозволяє визначити основні 

недоліки, загрози, ризики та критичні точки 

функціонування у системі управління інформаційною 

системою, особливо проблем людського фактору, які у 

майбутньому усуваються за допомогою відповідних 

положень ПІБ. 

У результаті даного дослідження було визначено 

основні структурні підрозділи ПІБ та запропоновано 

власний шаблон, який у подальшому може бути 

використано для розробки повноцінного документу. 

Було визначено проблематичні аспекти стосовно ПІБ та 

запропоновано рекомендації щодо їх усунення. 
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Оскільки дана галузь виявилась недостатньо 

вивченою, необхідно зосередити увагу на дослідженні не 

тільки на широкому вивченні ІБ, а й на специфічному 

дослідженні ПІБ як основоположного документу захисту 

інформації на підприємстві. 
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https://www.securitylab.ru/
https://www.osp.ru/cio/2007/11/4569379blog/personal/aguryanov/29900.php
https://www.osp.ru/cio/2007/11/4569379blog/personal/aguryanov/29900.php
http://s-byte.com/useful/27001.pdf
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ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПЕРЕДУМОВ 

СТВОРЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЛІТИКИ 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

Брикова А.В. 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут захисту інформації 

м.Київ 

У зв’язку з активним розвитком та підвищенням 

цінності інформації як економічного ресурсу, виникає 

гостра необхідність у створенні надійної системи 

захисту інформації, яка фактично окрім базового 

апаратного забезпечення безпеки має базуватись на 

формальних та неформальних методах та засобах 

захисту інформації (далі – МтЗЗІ). 

 З організаційно-правових МтЗЗІ основним 

компонентом виділяють  Політику інформаційної 

безпеки (далі – ПІБ) , яка являє собою високорівневий 

документ, що трактується як «формальне викладення 

правил, принципів, положень та рекомендацій для осіб, 

яким надано доступ до конфіденційної інформації, 

технологій та інформаційних активів організації» [1, с. 

6]. 

Сучасні напрацювання та дослідження у сфері 

інформаційної безпеки дозволяють виокремити основні 

передумови необхідності створення та впровадження 

ПІБ: 

1) Формалізація та документування прийнятих правил 

безпеки в організації; 

2) визначення та документування основних повноважень, 

обов’язків та відповідальності працівників, які мають 

доступ до інформаційних активів/технологій організації, 

а також особам, яким було надано доступ до 

конфіденційної інформації; 

3) виконання законодавчих вимог щодо захисту та 

належного використання інформації, яка підлягає 

захисту, визначеної згідно з Законами України та 

іншими нормативно-правовими документами; 
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4) визначення цінних інформаційних активів організації та 

визначення і створення належного рівню їхнього 

захисту; 

5) визначення, ранжування та мінімізація ризиків та загроз 

інформаційної безпеки для подальшого  впровадження 

ефективних методів та засобів протидії ним; 

6) створення або підвищення позитивного іміджу 

організації серед клієнтів; 

7) спрощення процедури проходження аудиторської 

перевірки на відповідність та дотримання прийнятих 

стандартів та законодавчих вимог, а також дотримання 

вимог, спрощення процедури перевірки та проходження 

процесу отримання міжнародної сертифікації. 

Від так, визначено, що передумови створення ПІБ 

можуть відрізнятись в залежності від змін у 

законодавстві, специфіки організації, виду та цінності 

інформаційних активів організації тощо.  

Література 

1. IETF SSH  Network working group. Site Security 

Handbook. RFC 2196// SEI/CMU 1997// - [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: 

https://tools.ietf.org/html/rfc2196 

  

https://tools.ietf.org/html/rfc2196
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ПОШИРЕНІ ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

БЕЗПЕКИ У СИСТЕМІ «РОЗУМНІЙ БУДИНОК» 

Семенова Інна Дмитрівна 

 Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут захисту інформації 

м.Київ 

На сьогоднішній день Інтернет речей один з 

найбільш перспективних напрямків розвитку технологій. 

IoT (Interenet of Things (англ.) – Інтернет речей)  

застосовується неймовірно широко - від спрощення 

щоденної рутини кожної людини, до автоматизації 

виробництва. Однією з гілок Інтернету речей є система 

"Розумний будинок", яка дозволяє інтегрувати набір 

самостійних технологій, таких як керування світлом, 

кліматом, шторами, охоронною системою, в єдину 

систему управління будинком (офісом, заводом) за 

допомогою системної інтеграції на базі, як правило, 

певної технології (KNX, Crestron і т.д.). Але, як і будь-

яка мережева технологія, «Розумний будинок» схильний 

до всіляких ризиків інформаційної безпеки, таких як 

порушення цілісності, доступності , конфіденційності, 

тощо, розглянемо деякі, найбільш характерн,і 

уразливості. 

 

Розглянемо, як в цілому будується система 

розумного будинку: 

1. Обирається одна (інколи 2) технології на базі 

яких буде будуватися система, це може бути шинна або 

мережева технологія. У сучасному світі, майже завжди, 

використовуються мережеві технології, як провідні так і 

безпровідні, але за для підвищення надійності роботи 

системи і подвійної відмовостікості додається нижній 

рівень комунікації між пристроями - шинний. В 

результаті чітко визначаються протоколи взаємодії між 

пристроями у системі. 

2. Проектується система - формально або не 

формально перелічується всі системи, що потребують 

керування, отже й інтеграції в систему, зазвичай це 
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освітлення, електроприводи штори, охоронна система 

(фізичний периметр, система протизатоплення, 

відеоспостереження, контроль доступу). HVAC - 

Опалення, вентиляція та кондиціювання повітря, 

(скор. ОВК, або HVAC від англ. Heating, Ventilation, & 

Air Conditioning), це сукупність інженерних систем, 

метою яких є створення необхідних чи оптимальних 

умов мікроклімату, потрібних для перебування людей чи 

протікання технологічних процесів в приміщеннях 

будинків та споруд, засобах пересування тощо. ОВК 

часто розглядають у скупності з 

системами холодопостачання, теплогазопостачання. 

Оскільки всі системи ОВК працюють із одним 

повітряним середовищем, тісно взаємодіють одна з 

одною, вони можуть розглядатися як єдина інженерна 

система. 

3. Етап програмування. 

4. Впровадження системи до вже існуючої мережі 

або побудова мережі з врахуванням «Розумного 

будинку». 

Одразу можна побачити, що більше всього 

проблем, з точки зору інформаційної безпеки буде з 

недоліками та уразливостями безпосередньо технологій 

інтеграції та мережевими уразливостями. Не варто 

відмежовувати їх один від одного, оскільки вони 

нероздільно взаємопов’язані. 

Першою, і найбільш поширеною проблемою 

системи розумного будинку є слабке або, навіть, 

відсутнє шифрування, загалом, це вирішується 

використанням примусового шифрування в усій мережі 

або підбором обладнання з таким функціоналом. 

Друге, неправильно налаштоване віддалене 

підключення. Як правило, використовується VPN-

підключення зі стандартнім налаштуванням, або «пере 

направлення портів», знову ж таки, зі стандартними 

відкритими портами. Подібне нехтування може 

призвести до того, що, хто завгодно зможе підключитися 

до керування системою. Проблема вирішується 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
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використанням нестандартних портів, або 

використанням SSL-сертифікатів, або використанням 2 

факторної автентифікації. 

Трете, підміна DHCP сервера, яка дозволяє 

зловмиснику змусити клієнта використовувати 

нелегітимний вузол в якості шлюза за замовчуванням, 

виключити таку можливість для зловмисника дозволяє 

коректне налаштування мережі: увімкнути DHCP 

Snooping, визначити довірені порти та вказати адресу 

довіреного  DHCP сервера який доступний через 

довірений порт. 

Четверте, маскування під легітимною МАС 

адресою - зловмисник знаходиться в мережі з 

параметрами дозволеного пристрою, це дозволяє 

перехоплювати певну інформацію або «підставити» 

пристрій – власник буде вважати, що це його пристрій 

«збожеволів» та атакує мережу. Найпростіше рішення – 

гарантована авторизація пристроїв у мережі після 

кожного перепідключення. 

П’яте, порушення електропостачання – нажаль, 

дуже часто, власники або інтегратори нехтують 

необхідністю встановлення пристрою гарантованого 

електропостачання або генератора. Перебої можуть 

призвести до виходу зі строю елементів системи, 

порушенню роботи програми автоматизації, 

відключенню або збоям в роботі ППК - При́ладу 

прийма́льно-контро́льного. Це пристрій, призначений 

для прийому сигналів від пожежних, 

охоронних сповіщувачів, забезпечення 

електроживленням активних (струмових) пожежних і 

охоронних сповіщувачів, видачі інформації на світлові, 

звукові оповіщувачі та пульти централізованого 

спостереження, а також формування стартового 

імпульсу запуску приладу пожежного управління. – усе 

це може призвести до нелегітимного доступу, як до 

інформації, що циркулює в системі, так і безпосередньо 

до об’єкту, а в деяких випадках до його знищення. 

Проблема вирішується встановленням пристрою 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%89%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%89%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
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гарантованого живлення або незалежного джерела 

електропостачання. 

Шосте, Атака на відмову в 

обслуговуванні, розподілена атака на відмову в 

обслуговуванні (англ. DoS attack, DDoS attack, 

(Distributed) Denial-of-service attack) — напад на 

комп'ютерну систему з наміром зробити комп'ютерні 

ресурси недоступними користувачам, для яких 

комп'ютерна система була призначена. 

Одним із найпоширеніших методів нападу є насичення 

атакованого комп'ютера або мережевого устаткування 

великою кількістю зовнішніх запитів (часто безглуздих 

або неправильно сформульованих) таким чином 

атаковане устаткування не може відповісти 

користувачам, або відповідає настільки повільно, що 

стає фактично недоступним. Взагалі відмова сервісу 

здійснюється: 

 примусом атакованого устаткування до зупинки роботи 

програмного забезпечення/устаткування або до витрат 

наявних ресурсів, внаслідок чого устаткування не може 

продовжувати роботу; 

 заняттям комунікаційних каналів між користувачами і 

атакованим устаткуванням, внаслідок чого якість 

сполучення перестає відповідати вимогам. 

Якщо атака відбувається одночасно з великої 

кількості IP-адрес, то її 

називають розподіленою (англ. Distributed Denial-of-

Service — DDoS). 

Усувається за рахунок заборони запитів збоку не 

необхідних сервісів від і встановленням ліміту на 

кількість з'єднань в одиницю часу до dns-сервера на 

стороні шлюза. 

До загальних поряд роботи з IoT необхідно включити 

наступні: 

Часте і регулярне оновлення IoT-пристроїв. 

Багато виробників сьогодні реалізують пристрої, не 

розглядаючи методи оновлення технологій для захисту 

від небажаного вторгнення. В результаті багато 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/IP-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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пристроїв IoT можуть запускати давно застаріле 

програмне забезпечення, завдяки якому можна легко 

проникнути в систему. Також важливо, що багатьом з 

цих пристроїв не вистачає фізичної пам'яті для 

забезпечення оновлень безпеки. Це може поставити під 

загрозу всю мережу. Оновлення прошивки вашого 

пристрою IoT на постійній і регулярній основі, коли це 

можливо, допоможе уникнути багатьох порушень в 

мережі.  

Зміна паролів і протоколів за замовчуванням на 

пристроях IoT. 

Багатофакторна автентифікація: 

Використовуйте апаратні токени або спеціальне 

програмне забезпечення для 

управління даними облікових записів. Двофакторна 

автентифікація 

використовується на додаток до базової (наприклад, ім'я 

користувача та пароля) під час входу в систему або 

програму.  

Запуск аудиту пристрою. 

Перевірка на працездатність і технічний стан всіх 

пристроїв, підключених до 

вашої мережі, абсолютно необхідна для визначення 

атаки до її розвитку і є одним 

з найбільш важливих аспектів ефективного реагування 

на інциденти. Чим більш 

всеосяжний аудит проводиться, тим краще. Вкрай 

важливо перевіряти не тільки 

обладнання, яке раніше не контролювалося (наприклад, 

камери, монітори, 

датчики), але і фізично перевіряти всі пристрої на всі 

вразливості. 

Висновки: На сьогоднішній день системи IoT не є 

цілком захищеними, як результат, система розумного 

будинку також. Це відносно молода технологія, яка 

активно розвивається зараз, тому необхідно дуже 

прискіпливо підбирати обладнання, налаштовувати 

систему та будувати архітектуру мережі. Адже, навіть 
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невеличка помилка може призвести до втрати 

надзвичайної кількості конфіденційної інформації. 
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ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР В ІНФОРМАЦІЙНІЙ 

БЕЗПЕЦІ 

Нечипуренко Ксенія Олександрівна 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут захисту інформації 

м.Київ 

Проблема людського фактору при забезпеченні 

інформаційної безпеки є актуальною в усі часи. Виділено 

основні методи, які використовуються в даний час 

зловмисниками для добування відомостей про комерційні 

структури. Наведена статистика того, ким 

найчастіше відбуваються порушення. Згаданий процесу 

аналізу вчиненого злочину, при якому більша увага слід 

приділяти не самому факту злочину, а особистості і 

мотивів злочинця. Виділено деякі способи запобігання 

таких порушень. 

Злочини, в тому числі в інформаційній сфері, 

відбуваються людьми. Більшість систем не може 

нормально функціонувати без участі людини. 

Користувач системи, з одного боку, - її необхідний 

елемент, а з іншого - він же є причиною і рушійною 

силою порушення або злочини. Питання безпеки систем 

(комп'ютерних в тому числі), таким чином, здебільшого 

є питання людських відносин і людської поведінки. 

Особливо це актуально в сфері інформаційної безпеки, 

тому що витік інформації в переважній більшості 

випадків відбувається з вини співробітників банків. 

Невід'ємним складовим елементом будь-якої планованої 

злочинної акції є збір інформації. Представляється 

можливим виділити наступні основні методи, які 

використовуються зловмисниками в даний час для 

добування відомостей про комерційні структури: 

• спостереження, в тому числі за допомогою мобільних і 

стаціонарних оптико-технічних засобів, приховане 

фотографування, відеозапис; вивідування інформації; 

• проведення опитувань, інтерв'ювання, анкетування, 

«спрямованих» бесід і т.п.; 
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• розкрадання, приховане копіювання, підробка яких-

небудь внутрішніх документів особами, впровадженими 

або набутими в комерційних структурах, які погодилися 

або були змушені здійснювати зазначені дії з 

корисливих спонукань, в результаті загроз, з фізичного 

примусу або інших причин; 

• перехоплення інформації на різних частотних каналах 

внутрішнього і зовнішнього радіо- і телевізійного зв'язку 

комерційних структур; 

• отримання інформації технічними засобами шляхом 

використання різних джерел сигналів в приміщеннях 

комерційних структур як пов'язаних з функціонуючої 

апаратурою (персональні комп’ютери), так і через 

спеціально впроваджену техніку негласного знімання 

інформації (спецзакладкі, в тому числі дистанційного 

керування); 

• добування інформації про комерційні структури за 

допомогою застосування системи аналітичних методів 

(структурний аналіз, фінансовий аналіз, аналіз 

собівартості продукції, аналіз науково-технічних зразків, 

оцінка кваліфікаційних особливостей робітників і 

службовців, вивчення основних матеріальних фондів і 

т.п.). 

При аналізі порушень захисту велику увагу слід 

приділяти не тільки самого факту як такого (тобто 

об'єкту порушення), а й особистості порушника, тобто 

суб'єкту порушення. Така увага допоможе розібратися в 

спонукальні мотиви і, може бути, дасть можливість 

уникнути в подальшому повторення подібних ситуацій. 

Цінність такого аналізу обумовлюється ще й тим, що 

здійснюються без причини злочину (якщо мова не йде 

про халатність) дуже і дуже рідкісні. Дослідивши 

причину злочинів або порушень можна вплинути на 

саму причину (якщо це можливо), або орієнтувати 

систему захисту саме на такі види злочинів або 

порушень [1, с.268]. 

За даними Datapro Information Services Group 81.7% 

порушень відбуваються самими службовцями 
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організації, що мають доступ до її системі, і тільки 

17.3% порушень скоюються особами з боку (1% 

припадає на випадкових осіб). За іншими даними, 

фізичне руйнування становить близько 25% порушень 

(пожежа, повінь, псування) і тільки 1-2% складають 

порушення з боку сторонніх осіб. На частку службовців, 

таким чином, залишається 73-74% всіх злочинів. 

Розрізняючи в цифрах, результати обох досліджень 

говорять про одне: головне джерело порушень - 

всередині самої АСОІБ. І висновок звідси також 

однозначний: неважливо, чи є у АСОІБ зв'язку із 

зовнішнім світом і є зовнішня захист, але внутрішній 

захист повинна бути обов'язково. 

Можна виділяти чотири основні причини порушень: 

безвідповідальність, самоствердження, помста і 

корисливий інтерес користувачів (персоналу) [2]. 

При порушеннях, викликаних безвідповідальністю, 

користувач цілеспрямовано або випадково виробляє 

будь-які руйнують дії, не пов'язані проте зі злим 

умислом. У більшості випадків це наслідок 

некомпетентності або недбалості. Малоймовірно, щоб 

розробники системи захисту могли передбачити всі такі 

ситуації. Більш того, у багатьох випадках система в 

принципі не може запобігти подібним порушенням 

(наприклад, випадкове знищення свого власного набору 

даних). Іноді помилки підтримки адекватної захищеної 

середовища можуть заохочувати такого роду 

порушення. Навіть найкраща система захисту буде 

скомпрометована, якщо вона неграмотно налаштована. 

Поряд з непідготовленістю користувачів до точного 

дотримання заходів захисту, ця обставина може зробити 

систему вразливою до цього виду порушень. 

Причини, що спонукали користувача здійснити 

порушення або навіть злочин, можуть бути абсолютно 

різними. Як уже зазначалося, близько 86% порушень 

складають ненавмисні помилки, викликані недбалістю, 

недостатньою компетентністю, безвідповідальністю і 

т.д. Але не це становить основну загрозу для системи. 
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Набагато більш серйозним може бути збиток, нанесений 

в результаті навмисного впливу з-за образи, 

незадоволеності своїм службовим або матеріальним 

положенням або за вказівкою інших осіб. Причому 

збиток цей буде тим більше, чим вище положення 

користувача в службовій ієрархії. Це тільки деякі з 

можливих причин, що спонукають користувачів йти на 

порушення правил роботи з системою [3]. 

Способи запобігання порушень випливають з природи 

спонукальних мотивів - це відповідна підготовка 

користувачів, а також підтримання здорового робочого 

клімату в колективі, підбір персоналу, своєчасне 

виявлення потенційних зловмисників і прийняття 

відповідних заходів. Перша з них - завдання 

адміністрації системи, друга - психолога і всього 

колективу в цілому. Тільки в разі поєднання цих заходів 

є можливість не виправляти порушення і не 

розслідувати злочини, а запобігати саму їх причину. 
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GSM СИГНАЛІЗІЦІЯ: плюси та мінуси 

 

Василенко Олексій Євгенович. 

Державний Університет Телекомунікацій  

Навчально-науковий інститут захисту інформації  

м.Київ 

У світі систем безпеки особливе місце займає 

GSM сигналізації. Вона змогла довести свою 

ефективність за більш ніж 20 літню історію. Проте, 

як і всяка технологія без недоліків не обійшлась. 

Розглянемо GSM сигналізацію з боку переваг та 

недоліків при встановлені її у будинку, офісі, технічному 

приміщенні. Що є GSM- сигналізація і які її переваги, 

така сигналізація по конструкції є комплексом 

охоронних модулів і устаткуванням, яке при виникненні 

загрози передає тривожний сигнал по каналах 

мобільного зв'язку, тобто GSM.  

До компонентів охоронної GSM- сигналізації 

входять: 

Панель управління. Це мозок будь-якої GSM- 

сигналізації. Сюди поступає інформація з усіх 

встановлених датчиків. Головний модуль аналізує дані і 

на підставі цього приймає рішення про необхідність 

подання тривожного сигналу.  

Датчики. Це очі і вуха охоронної GSM- 

сигналізації. Вони реагують на зміни в довкіллі і 

посилають відповідні сигнали на головний модуль. Тип 

змін залежить від моделі датчика : це може бути 

задимлення, підвищення температури, поява руху в зоні 

покриття та ін.  

Елементи управління. З їх допомогою користувачі 

можуть включати і відключати сигналізацію у будинку, 

здійснювати інші необхідні дії. Найбільш поширеним 

варіантом є радіокнопка. 

Елементи сповіщення. Це може бути сирена і інше 

схоже устаткування, яке підбирається з урахуванням 

призначення конкретного об'єкту, вимог замовника. В 

деяких випадках звукове і світлове сповіщення про 
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тривогу не використовується, оскільки досить 

інформування на телефон власника і центральний пункт 

охорони.  

Датчики які використовуються у складі сучасних 

систем GSM- сигналізації найчастіше є наступних типів 

:  

 пожежні, вони реагують на фізичні явища, 

супроводжуючі займанням. Ця поява диму, теплового 

випромінювання, продуктів горіння і т. д.;  

 розбиття скла, подібні датчики реагують на різкі звукові 

коливання у будинку, які виникають, наприклад, при 

розбиванні скла;  

 магнітно-контактні, вони контролюють положення 

вікон, дверей і воріт, що дозволяє визначити факт 

несанкціонованого відкривання; 

 рухи. Такі прилади фіксують наявність руху в зоні свого 

покриття, можуть бути мікрохвильовими, 

інфрачервоними і ультразвуковими;  

 для інженерних комунікацій, у будинках 

встановлюються сенсори, що реагують на витік газу або 

води, контролюючі котел опалювання та ін.  

Датчики вибирають на підставі аналізу реальних 

загроз, від яких треба забезпечити захист. Існують також 

широкі можливості в плані налаштування чутливості 

сенсорів. Наприклад, датчики руху можуть працювати 

так, щоб реагувати на появу в зоні свого покриття 

людини, а не домашніх тваринах. Це підвищує 

стабільність функціонування GSM- сигналізації, 

оскільки знижує кількість неправдивих спрацьовувань. 

Головний модуль системи постійно підтримує 

зв'язок з датчиками. Це дозволяє оперативно отримувати 

інформацію від них, а також контролювати 

працездатність сенсорів. Прийняті дані аналізуються 

згідно з алгоритмом, який налаштовується з 

урахуванням особливостей конкретного об'єкту. Сучасні 

комп'ютерні технології дозволяють задати такий 

принцип роботи GSM- сигналізації, щоб система:  

 тільки інформувала, повідомлення можуть розсилатися 
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на 1-10 різних телефонів, наприклад, що належать 

членам сім'ї, що мешкає у будинку, або власникові 

офісу, начальникові охорони і т. д. Як було згадано 

вище, бажано відправляти інформацію і у відповідні 

служби: поліцію, пожежні органи та ін. залежно від типу 

загрози; 

 включала масове сповіщення. Наприклад, при виявленні 

займання в офісних і виробничих будівлях GSM- 

сигналізація може не лише розсилати адресну 

інформацію, але і включати сирену, світлове сповіщення 

про пожежу, що почалася, підсвічування евакуаційних 

виходів;  

 включала захисні і інші системи. За допомогою 

сигналізації можна управляти роботою системи 

пожежогасінні, вентиляції та ін. При виявленні або газу 

таке устаткування може все автоматично перекривати.  

Можливості подібних систем дійсно дуже широкі, 

і при грамотній реалізації вони здатні забезпечити 

комплексний захист будинку, складу, офісу від 

максимальної кількості загроз. Вартість GSM- модулів 

значно нижча, ніж сума матеріального збитку, 

можливого внаслідок надзвичайних ситуацій. Але при 

цьому важливо, щоб розробкою займалися справжні 

фахівці, які досконально розбираються в особливостях 

такого устаткування і окрім проектно-монтажних робіт 

зможуть виконувати ще і обслуговування охоронних 

систем. 

Щоб оцінити сигналізацію треба розуміти її 

принцип роботи. За основу береться звичайна передача 

кодованих даних через мобільну мережу. Оператор, 

отримавши повідомлення, далі перенаправляє його на 

пульт охорони або телефон власника - все залежить від 

вказаних контактних даних. Щоб GSM працював треба 

активувати спеціальний пакет з можливістю швидкісної 

передачі даних. Деякі оператори надають подібні 

послуги. Окрім повідомлення можуть пересилатися 

аудіофайли або відео. Це актуально в тих випадках, коли 

необхідно зафіксувати злочинця або злякати його, 
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включивши голосовий зв'язок. Все залежатиме від 

моделі GSM сигналізації. Сам пристрій підключається 

до усіх наявних на сьогодні датчиків: рухи, розмикання, 

задимлення і т. д. Окрім охорони можуть підключатися 

системи пожежної безпеки. У випадки появи диму або 

відкритого полум'я власники відразу дізнаються реальну 

ситуацію у будинку. Завдяки технології "розумний 

будинок" можна віддалено активувати засоби 

пожежогасінні, а також викликати необхідні служби. 

Важливо розуміти, що професійно спроектована 

система посилає повідомлення не лише на стільниковий 

телефон власника, але і на централізований пульт 

охорони або у відповідні служби, наприклад в пожежну 

частину при виникненні займання.  

Основні переваги GSM- сигналізації :  

 універсальність застосування - можна підібрати модулі 

для гаражів, територій, будинків, т. д.; 

 простота інтеграції з іншими електронними системами 

безпеки і життєзабезпечення, включаючи кліматичні;  

 стабільна робота усюди, де є GSM- покриття, а воно 

нині поширюється практично на усі населені території;  

 наявність вибору по конструктивному втіленню - така 

сигналізація може бути безпровідною і дротяною;  

 висока надійність, адже GSM- сигналізація має функції 

самодіагностики і працює незалежно від людського 

чинника;  

 адекватна ціна, обумовлена розумною собівартістю 

устаткування і тим, що користувачі можуть підібрати 

модулі з урахуванням реальних потреб. 

З вищеописаного тексту можна зробити висновки, 

що GSM сигналізація багатофункціональна. Залежно від 

потреб власника будинку вона пристосовується під 

необхідні йому потреби:  

охорона від несанкціонованого доступу і захист 

від пожежі. Використання автономних систем живлення 

робить передачу даних незалежною від навколишнього 

оточення. Впливати на пристрій практично неможливо.  

GSM сигналізації також має наступні переваги:  
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- одночасно оповіщає пультову охорону і 

власників нерухомості;  

- є можливість захисту автомобіля від викрадення; 

- працює з усіма видами телефонів;  

- споживає мінімальну кількість електроенергії, що 

дозволяє при відповідному оснащенні працювати 

автономно декілька днів. 

Сучасна GSM сигналізація сумісна практично з 

будь-яким видом датчика. Немає необхідності 

закуповувати дороге устаткування європейського 

виробника. При необхідності все можна замінити 

доступнішими в ціновому плані вітчизняними 

аналогами.  

Сам сигнал здатний долати велику частину 

сучасних стін. Хоча існують критерії стосовно 

розміщення GSM передавача, але вони досить широкі. 

Забезпечити надійний захист можна дачної ділянки, 

котеджу, квартири, цокольного приміщення у вигляді 

гаража.  

Найголовнішим недоліком завжди вважалася 

простота спрацьовування екстреного виклику. Датчики, 

що підключаються, практично не настроюються при 

інтеграції з GSM пристроєм. Неправдиві виклики стають 

насущною проблемою охоронних служб і хазяїв 

нерухомості. 

Сигнал може поступити від щонайменшого руху у 

будинку, що змусить нервувати з приводу виниклої 

ситуації. GSM сигналізація нездатна розрізняти об'єкти 

по їх габаритах або інших характеристиках. Тут буде 

потрібно власникам квартир ретельно перевіряти ще раз 

своє житло перед від'їздом, виключаючи усю 

вірогідність неправдивого спрацьовування датчиків.  

До мінусів також відноситься:  

- постійна робота встановленої SIM- карти : 

оператор повинен її обслуговувати, що має на увазі 

поповнення балансу;  
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- рівень сигналу не в усіх куточках нашої країни 

стабільний, адже від цього безпосередньо залежить 

швидкість передачі екстреного виклику;  

- розібратися в усіх тонкощах монтування 

сигналізації не вийде без залучення фахівців.  

Сфера застосування GSM сигналізації досить 

широка. Вона може використовуватися практично на 

будь-якому об'єкті. Головне правильно вибрати модель. 

Вартість системи значно нижча, ніж у аналогів, а 

ефективність на тому ж рівні. Плюсом є автономність 

системи. Там, де дротяна сигналізація безсилої, через 

відсутність електрики і стаціонарної телефонної мережі, 

GSM устаткування спрацює без збоїв. Установка і 

налаштування займають мінімум часів. При цьому не 

псується інтер'єр приміщення, відсутні дроти, які треба 

ховати. Система не потребує регулярного 

обслуговування, що дозволяє заощадити засоби. Як 

бачите, маса позитивних якостей GSM зайвий раз 

доводить, що воно може і повинне використовуватися 

для охорони різних об'єктів. А можливість підключення 

додаткових пристроїв, що розширює функції системи 

дозволяє застосовувати її в якості системи "Розумний 

будинок" або для спостереження за літніми людьми, що 

залишилися в приміщенні, або дітьми. 
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КІБЕРБЕЗПЕКА В УКРАЇНІ 

 

Василенко Олексій Євгенович. 

Державний Університет Телекомунікацій  

Навчально-науковий інститут захисту інформації 

м.Київ 

Шлях, яким рухається Україна у розбудові власної 

кібербезпеки, потребує докорінних та невідкладних змін. 

Це не лише точка зору лідерів думок вітчизняного 

кіберзахисту.Необхідність змін підтверджена атаками 

на об'єкти критичної інфраструктури, сумнозвісним 

NotPetya та багатьма іншими інцидентами, які 

протягом останніх років створили Україні сумнівну 

репутацію одного з головних кіберполігонів. 

Неефективна нормативна база та система 

управління, аналіз першопричин призводить до цілої 

низки системних проблем у галузі, ігнорувати які з 

кожним наступним інцидентом стає дедалі важче. Одна з 

головних – неефективна нормативна база та система 

управління. Закон України "Про захист інформації в 

інформаційно-телекомунікаційних системах" та серія 

нормативних документів про технічний захист 

інформації (НД ТЗІ) безнадійно застарілі. Більше того, 

вони зобов'язують органи державної влади, об'єкти 

критичної інфраструктури та приватні компанії, які 

хочуть надавати послуги державним органам 

(наприклад, Інтернет-провайдери), впроваджувати так 

звану Комплексну систему захисту інформації (КСЗІ). 

Вона, окрім того, що морально застаріла, впродовж 

багатьох років довела свою неефективність.   

Низька готовність реагувати на кібератакит а інша 

і не менш важлива проблема – неготовність реагувати на 

кіберінциденти. Більшість компаній все ще не готові 

організаційно до нових хвиль кібератак та не мають 

підготовлених в достатній мірі фахівців у своєму штаті. 

Відсутнє й централізоване управління силами 

реагування на кіберінциденти на загальнодержавному 

рівні. А якщо спуститися на щабель нижче – від 
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державних структур та приватних компаній до 

пересічних громадян – то ситуація ще гірша. Рівень 

обізнаності українців з питань кібербезпеки залишає 

бажати кращого. Державна програма для заповнення цієї 

прогалини в Україні наразі, на жаль, відсутня.   

Загалом управління кібербезпекою в Україні на 

державному рівні важко назвати ефективним. 

Національна система кібербезпеки обмежується 

переважно участю в ній силових органів (Нацполіція, 

СБУ, Держспецзв'язок тощо). Приватний бізнес та 

кіберспільнота до вирішення важливих питань майже не 

залучаються. Відсутній трансформаційний підхід до 

управління національною кібербезпекою, що передбачає 

наявність організації, яка керує впровадженням 

програми з кібербезпеки, та регулярного контролю за 

процесом впровадження. До того ж, через специфіку 

багатьох галузей (охорона здоров'я, енергетика, 

телекомунікації тощо) існує гостра потреба в окремих 

галузевих стандартах з кіберзахисту. 

Ще одна суттєва проблема – в Україні все ще 

недостатньо ефективно працює система кіберрозвідки 

(Threat Intelligence). Є приклади, коли приватні 

організації та волонтерські угрупування попереджають 

державу про атаки, які плануються. Але ж в умовах 

існуючих загроз цього видається недостатньо.  

Окрема проблемна ділянка – аудити кібербезпеки. 

В системі координат НД ТЗІ, дозвіл на проведення 

аудиту мають лише акредитовані державою організації. 

Міжнародні сертифікати з інформаційної безпеки та IT-

аудиту наразі не визнаються, що негативно впливає на 

якість аудиту. 

Підсумовуючи викладене, можна констатувати, що 

потрібний перехід на міжнародні стандарти 

кібербезпеки, в тому числі галузеві, визначення чітких 

критеріїв об'єктів критичної інфраструктури, навчання 

для організацій громадян та формування культури 

кібербезпеки в суспільстві та визнання міжнародних 

сертифікацій, запровадження обов'язкової міжнародної 
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сертифікації для посадовців, які займаються 

кібербезпекою та аудитом а також створення 

національної експертної ради з кібербезпеки. 
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ЕЛЕКТРОННИЙ ЦИФРОВИЙ ПІДПИС 

Герасимюк О.М. 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут Захисту інформації 

м.Київ 

Проведено аналіз сучасного стану умови 

застосування електронного цифрового підпису, основи 

функціонування  та його вплив на розвиток сучасної 

електронно-цифрової держави. 

Відповідно до Закону, електронний цифровий 

підпис – це вид електронного підпису, отриманого за 

результатом криптографічного перетворення набору 

електронних даних, який додається до цього набору або 

логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його 

цілісність та ідентифікувати підписувача. ЕЦП 

накладається за допомогою особистого ключа та 

перевіряється за допомогою відкритого ключа. 

Особистий ключ – параметр криптографічного 

алгоритму формування електронного цифрового 

підпису, доступний лише підписувачу. Відкритий ключ 

– параметр криптографічного алгоритму перевірки 

електронного цифрового підпису, доступний суб’єктам 

відносин у сфері використання ЕЦП. Тому ЕЦП, 

зокрема, і інфраструктура відкритих ключів, у цілому, є 

стратегічною оборонною технологією, від якості й 

надійності реалізації якої залежить інформаційна 

безпека України . 

При використанні електронного цифрового підпису 

гарантується  високий рівень безпеки та захисту даних. 

Завдяки ЕЦП, гарантується  справжність документу. 

При підписанні електронного документа його 

початковий зміст не змінюється, а додається блок даних, 

так званий ЕЦП. Отримання цього блоку можна 

розділити на два етапи. На першому етапі за допомогою 

програмного забезпечення і спеціальної математичної 

функції обчислюється так званий «відбиток 

повідомлення». Цей відбиток має такі особливості: 

фіксовану довжину, незалежно від довжини 
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повідомлення; унікальність відбитку для кожного 

повідомлення; неможливість відновлення повідомлення 

по його відбитку. Таким чином, якщо документ був 

модифікований, то зміниться і його відбиток, що 

відобразиться при перевірці ЕЦП. 

Однією з додаткових можливостей при роботі з 

ЕЦП є послуга фіксації точного часу підписання 

документа, ЕЦП відмітка точного часу. Відмітка точного 

часу при підписанні документа дозволяє точно 

ідентифікувати момент накладання підпису, причому 

змінити його значення згодом, навіть особою, яка 

наклала підпис, неможливо. 

ЕЦП подібні до електронних «відбитків пальців». У 

формі кодованого повідомлення цифровий підпис 

надійно асоціює підписувача з документом у записаній 

транзакції. 

Схема електронного підпису зазвичай включає в 

себе: 

-  алгоритм генерації ключових пар користувача; 

-  функцію обчислення підпису; 

-  функцію перевірки підпису. 

Функція обчислення підпису на основі документа і 

секретного ключа користувача обчислює власне підпис. 

У залежності від алгоритму функція обчислення підпису 

може бути детермінованою або ймовірнісної. 

Детерміновані функції завжди обчислюють однакову 

підпис за однаковими вхідними даними. Імовірнісні 

функції вносять у підпис елемент випадковості, що 

підсилює крипостійкість алгоритмів ЕЦП. Однак, для 

імовірнісних схем необхідний надійний джерело 

випадковості (або апаратний генератор шуму, або 

криптографічно надійний генератор псевдовипадкових 

бітів), що ускладнює реалізацію. 

Функція перевірки підпису перевіряє, 

чи відповідає дана підпис даного документу та 

відкритому ключу користувача. Відкритий ключ 

користувача доступний всім, так що будь-хто може 

перевірити підпис під даним документом. 

http://ua-referat.com/%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
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Оскільки документи, які підписували - змінної (і 

досить великий) довжини, в схемах ЕЦП найчастіше 

підпис ставиться не на сам документ, а на його хеш. Для 

обчислення хеша використовуються 

криптографічні хеш-функції, що гарантує виявлення 

змін документа при перевірці підпису. Хеш-функції не є 

частиною алгоритму ЕЦП, тому в схемі може бути 

використана будь-яка надійна хеш-функція. 

Алгоритми ЕЦП діляться на два великих класи: 

звичайні цифрові підписи і цифрові підписи з 

відновленням документа. 

Слід розрізняти електронний цифровий підпис і код 

автентичності повідомлення, незважаючи на схожість 

вирішуваних завдань (забезпечення цілісності документа 

та неспростовності авторства). Алгоритми ЕЦП 

відносяться до класу асиметричних алгоритмів, у той час 

як коди автентичності обчислюються за симетричним 

схемами. 

Особи, які досягли 18 років, які отримують паспорт 

громадянина України з імплантованим безконтактним 

електронним носієм, можуть подати заяву про 

реєстрацію як передплатників і укласти договір про 

надання послуг електронного цифрового підпису. 

Електронний цифровий підпис як засіб контролю 

походження і цілісності інформації є ефективним 

інструментом забезпечення інформаційної безпеки на 

всіх рівнях інфраструктури суспільства: від 

персональної інформаційної безпеки людини до 

інформаційної безпеки держави. Тому ЕЦП, зокрема, і 

інфраструктура відкритих ключів, у цілому, є 

стратегічною оборонною технологією, від якості й 

надійності реалізації якої залежить Інформаційна 

безпека України. 

Літратура 

1. Про електронний цифровий підпис: Закон 

України від 22.05.2003 № 852-IV. [Електронний ресурс] : 

– Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/852-15 

http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B5%D1%88-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97
http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/852-15
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2. В. В. Тиханський Електронний цифровий підпис 

як інструмент цифрової держави: - 

http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1128  

3. Е-signature. [Електронний ресурс] : – Режим 

доступу: http://e-signature.com.ua/?cat=1 

  

http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1128
http://e-signature.com.ua/?cat=1
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ЩО ТАКЕ ЕЛЕКТРОННИЙ ЦИФРОВИЙ ПІДПИС 

(ЕЦП)? 

Рєзнік Роман Вікторович 

Державний університет телекомунікацій  

Навчально-науковий інститут Захисту 

інформації 

м. Київ 

Електронний цифровий підпис (ЕЦП) – це дані в 

електронній формі, отримані за результатами 

криптографічного перетворення, які додаються до інших 

даних або документів і забезпечують їх цілісність та 

ідентифікацію автора. 

За допомогою послуг ЕЦП можна підписувати 

електронні документи, користуватися електронними 

послугами, реєструватися на державних порталах тощо. 

Документи, підписані за допомогою ЕЦП, мають таку 

саму юридичну силу, як і звичайні. [1] 

ЕЦП накладається за допомогою особистого 

ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа. 

Особистий ключ – це параметр криптографічного 

алгоритму формування електронного цифрового 

підпису, доступний тільки підписувачу, а відкритий 

ключ – це параметр криптографічного алгоритму 

перевірки електронного цифрового підпису, доступний 

суб’єктам відносин у сфері використання електронного 

цифрового підпису. Якщо простіше, то ЕЦП – це певний 

перелік цифр та знаків, зашифрований у спеціальному 

коді. Графічного зображення він не має і складається з 

двох частин.  

Перша частина – відкрита для тих сторін, що 

обслуговують програмне забезпечення, яке 

використовує та допомагає складати електронні 

документи, відправляє та отримує електронні 

документи. Ця частина дозволяє таким сторонам 

ідентифікувати вас. Друга частина є секретною, її 

створюєте лише ви як власник підпису, це ваш пароль, 

яким ви користуєтеся, щоб створити електронний 

цифровий підпис. 

http://www.dut.edu.ua/ua/29-navchalno-naukoviy-institut-zahistu-informacii-navchalno-naukovi-instituti
http://www.dut.edu.ua/ua/29-navchalno-naukoviy-institut-zahistu-informacii-navchalno-naukovi-instituti
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За словами юриста, крім ключів для ідентифікації 

підписувача використовуються також сертифікати до 

таких ключів. Вони також мають електронну цифрову 

форму та зберігаються на електронному носії.  Слід 

сказати, що статус ЕЦП залежить від того, яким є 

сертифікат – звичайним чи посиленим. Відповідно до 

закону, ЕЦП прирівнюється до «живого» підпису 

фізичної особи або до «мокрої» печатки особи, якщо: 

 ЕЦП підтверджено з використанням посиленого 

сертифіката ключа за допомогою надійних засобів 

цифрового підпису 

 під час перевірки використовувався посилений 

сертифікат ключа, чинний на момент накладення ЕЦП 

 особистий ключ підписувача відповідає відкритому 

ключу, зазначеному у такому посиленому сертифікаті. 

[2] 

ЕЦП має більше ступенів захисту для 

забезпечення кібербезпеки у питаннях конфіденційності, 

цілісності і доступності під час користування 

комп'ютерами та комп'ютерними мережами для 

діловодства. 

Використані джерела 

[1] https://www.kmu.gov.ua; 

[2] https://ckp.in.ua. 

  

https://ckp.in.ua/
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗВИЧАЙНИХ ЗЛОЧИНІВ В 

КІБЕРЗЛОЧИНИ 

Загиней Антон Юрійович, 

 Державний Університет Телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут Захисту інформації 

м.Київ 

Метою цієї статті - продемонструвати, наскільки 

кіберпростір та інші електронні технології зараз 

використовуються злочинцями, діяльність яких вимагає 

від слідчих передових навичок кіберзахисту. Ми повинні 

усвідомити, що злочинні елементи - злодії, грабіжники, 

терористи тощо - повільно відмовляються від 

інструментів кам'яного віку та вступають у епоху 

високих технологій, де за допомогою електронних 

засобів масової інформації вони зможуть вторгнутись 

у наше життя та досягти своїх цілей, цього разу в 

Інтернеті. 

Давайте спочатку визначимо, що ми маємо на 

увазі під електронною злочинністю, з яких 

кіберзлочинність основна частина. В основному, 

електронні злочини - це кримінальні злочини, вчинені із 

застосуванням технологій: 

 за допомогою автономних комп’ютерів, підроблення 

валюти або створення помилкових документи. Або, 

 з експлуатацією нестабільності кіберпростору, де існує 

величезний спектр злочинів, починаючи від піратства 

інтелектуальної власності до кіберзнущання. 

Кіберзлочинність швидка, вчиняється за 

мілісекунди, і жертви часто не розпізнають її. Швидкість 

та легкість, з якою здійснюється кіберзлочинність, через 

залучення кваліфікованих кіберзлочинців, створили 

головний недолік та занепокоєння для органів 

прокуратури у всьому світі. Причини широкого 

поширення кіберзлочинності можуть бути такими: 

 Можна вчиняти здалеку та анонімно. 

 Дозволяє злочинцям швидко спілкуватися з 

однодумцями. Недорого, навіть у режимі реального 

часу, без переселення. 
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 Важко визначити фактичне походження 

кіберзлочинного діяння. 

 Вона без кордонів. Дуже часто для цього потрібна 

багатонаціональна співпраця слідства та переслідування. 

 Розслідувані та переслідувані кіберзлочини є вершиною 

айсберга. 

 Поліцейське розслідування є досить складним і 

вимагають відмінної підготовки та спеціалізованих 

знань. 

Для осіб, які беруть участь у електронному 

переслідуванні злочинів - працівників поліції, адвокатів, 

суддів та прокурорів - необхідні спеціалізовані знання, 

досвід та навички.  

Однак, оскільки всі вони вивчають закони, вони 

не можуть ефективно виконувати свої обов'язки, якщо їх 

не підтримують відповідною правовою 

інфраструктурою. 

 

Форми кіберзлочинів 

Згідно з опитуванням, проведеним McConnell 

International у 52 країнах, злочини, вчинені в 

кіберпросторі, здебільшого такі: 

 Перешкода (кібер) трафіку. 

 Модифікація та крадіжка даних. 

 Вторгнення у мережу та відмова у доступі в ній. 

 Несанкціонований доступ. 

 Ін'єкції вірусів. 

 Плагіат і шахрайство. 

Найпоширенішими кіберзлочинами, які 

заважають органам боротьби з кіберзлочинністю, є 

наступне: 

 Шахраї через Інтернет. 

 Злочини про мораль. 

 Взлом. 

 Викрадення програмного забезпечення та піратство. 

 Кредитні картки. 

 Незаконний обіг наркотиків. 
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 Злочини через чати. 

 Порушене, неправильне представлення персональних 

даних (соціальні медіа тощо) 

Розслідування електронних злочинів 

У своїй навігації в кіберпросторі всі користувачі 

Інтернету залишають унікальні сліди своєї електронної 

ідентичності. Кожен електронний слід, як мінімум, 

складається з трьох частин, які забезпечують 

унікальність ідентичності: 

 IP-адреса (адреса Інтернет-з'єднання). 

 Дата (Виходячи з географічного розташування 

використовуваного пристрою). 

 Часовий пояс розташування пристрою. 

 Можливо, серійний номер використовуваного 

підключеного пристрою (ПК, телефону тощо). 

 Можливо, серійний номер використовуваної програми 

(браузер, сервер тощо). 

У кожному онлайн-розслідуванні робиться 

спроба знайти електронний слід правопорушника, який є 

унікальним для кожного обміну даними, і це дуже 

важливий доказ у будь-якому судовому процесі. Окрім 

використання їх справжньої особи, можна отримати 

доступ до Інтернету, використовуючи анонімність, або 

навіть користуючись псевдонімом. 

Такий стан передбачуваної анонімності в 

Інтернеті - це те, що полегшує діяльність та мотивує 

винних, які думають, що вони завжди залишатимуться 

анонімними до вчинення онлайн-кримінальних злочинів. 

Анонімність ускладнює їх пошук, але коли органи, що 

переслідують, мають правильні інструменти та досвід, 

винуватці навряд чи зможуть уникнути закону. Якщо 

анонімна особа вчиняє кіберзлочин, то за допомогою 

судового наказу органи кримінальної відповідальності 

можуть одержати інформацію через постачальника 

Інтернет-послуг (ISP). Часто цей процес потребує часу, 

тим самим перешкоджаючи процесу судового 

розслідування. 
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Підсумовуючи це, в Інтернеті немає анонімності, 

але є випадки, коли злочинці використовували різні 

електронні програми уникнення відстеження або 

безкоштовні бездротові мережі. Однак у таких випадках 

злочини розслідуються спеціальними прийомами, що 

ведуть до ідентифікації злочинця. 

Хакери та зломщики 

"Асасинів кіберпростору" можна виділити у двох 

категоріях, залежно від їх намірів, способів проникнення 

та бажаного результату. 

Хакери: Зазвичай хакери "атакують" комп'ютери, 

не завдаючи шкоди і не залишаючи слідів. Їх мотивом 

може бути задоволення чи цікавість, не шукаючи 

економічної вигоди. У деяких випадках хакери 

виявляють вразливість і повідомляють про це власника 

комп'ютерної системи з надією на визнання чи іншу 

вигоду. 

Зломщики: Зазвичай, Зломщики б "атакували" 

комп'ютер, намагаючись зробити це, щоб виявити 

вразливість та скористатися нею. Тобто вони 

намагаються отримати фінансову вигоду або 

викликають цифровий вандалізм. Простіше кажучи, 

зломщики - це кіберзлочинці, які "нападають" на 

систему, щоб дізнатися чи використати щось для 

подальшого вчинення незаконного діяння. 

Фінансові кіберафери 

Основний принцип шахрайства в Інтернеті - 

переконати жертву в тому, що заплативши невелику 

суму зараз, на нього чекає набагато більша сума в 

подальшому. Веб-афери зростають експоненціально, в 

той же час витонченість шахраїв зростає також. 

Масштаби фінансових кібершахрайств досягли такого 

рівня, що були виокремленні різні категорії, які описані 

нижче. 

Нігерійський лист 

Ця схема набрала популярність ще до появи 

інтернету. У 80-их роках шахраї в Нігерії почали масово 

розсилати листи, представляючись колишнім королем, 
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президентом, мільйонером і т.п. з проханням про 

допомогу в отриманні спадщини, оподатковуваної 

податком. Для цього вони виманювали у зацікавлених 

жертв гроші на оформлення міфічних угод, сплату 

податків, хабарі чиновникам і т.п. щоб потім, нібито 

поділитися отриманим спадком.  

В інтернеті така схема спаму теж відмінно 

працює. Користувач отримує листа, в якому йому 

повідомляють, що він може роздобути велику суму 

грошей. Усе, що від нього вимагається - допомогти ці 

гроші отримати.  

 

Приклад такого листа: 

 
Рис. 1 — Приклад листа 

Іспанське лото 

Ця форма шахрайства здійснюється шляхом 

масового надсилання електронною поштою випадковим 

користувачам Інтернету повідомлень. Ці повідомлення 

інформують їх, що в Інтернет-лото вони заробили 

велику суму грошей, порядку мільйонів доларів. Однак 

одержувачі ніколи не брали участі в лото.  

Для того, щоб їм повірили, злочинці 

використовують імена великих компаній (наприклад, 
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Microsoft, Yahoo тощо) та супроводжують повідомлення, 

підробленими сертифікатами щодо електронного 

розіграшу. Шахрайство полягає в тому, що вони просять 

передбачуваних переможців попередньо сплатити деякі 

податки, які зазвичай становлять кілька тисяч доларів. 

Дивно, але ця категорія кібершахрайства поширена і 

охоплює сотні жертв. 

Фішинг даних 

Фішинг, як правило, здійснюється шляхом 

надсилання масових спам-повідомлень, які, 

надсилається від імені існуючої та законної корпорації 

(банк, електронний магазин, сервіс електронних 

платежів, тощо) у спробі ввести оману одержувача та 

зібрати приватні особисті та фінансові дані. Згодом 

злочинці цього виду шахрайства використовують ці дані 

вчиняють кримінальні правопорушення. Зазвичай вони 

запитують номери кредитних карт із терміном 

придатності і захисний номер ( у сучасних картках це 

CVV2). З цією інформацією робляться підроблені 

банківські картки для власного використання. 

Піратство програмного забезпечення 

Програмне піратство стосується 

несанкціонованого відтворення та / або розповсюдження 

комп'ютерними програмами, захищені законами про 

авторські права. Розподіл відтвореного матеріалу 

розпочався з обробки компакт-дисків чи дискет. Однак 

розповсюдження Інтернет мережі відкрив шлях до нової 

форми злочину, де програмами торгують через 

електронну пошту, чат або меседжери. 

Кредитні картки 

Явище шахрайства із використанням кредитних 

карток на інтернет-ринках зростає у  швидкому темпі. За 

оцінками, банки нараховують збитки від мільйонів євро 

від людей, які роблять підробку, перехоплюють номери 

кредитних карт або інші, хто робить покупки в Інтернеті 

за допомогою номерів карт, знайдених через, наприклад, 

фішинг, або виготовляється за допомогою аналогічних 

комп’ютерних алгоритмів. 
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Висновки 

В останні десятиліття технології зробили великі 

стрибки, з новими пристроями, новими методиками та 

новими функція. На сьогоднішній день комп’ютери та 

Інтернет вже стали невід'ємною частиною нашого 

повсякденного життя, оновило наше життя 

нескінченними шляхами розвитку і змогло зробили 

нашу діяльність набагато швидшою та легшою. Однак те 

ж саме стосується і злочинної діяльності — вони стали 

набагато швидшими та легшими. 

Завдяки тому, що Інтернет став цінною і 

незамінною нашою частиною у повсякденному житті, 

було б неправильно говорити, що це сприяє злочинній 

діяльності. Завдяки навчанню поінформованості про 

кібербезпеку ми можемо захистити себе від злочинних 

пасток і бути дуже підозрілими до чудових пропозицій. 

Це факт що ми могли б уникнути безлічі Інтернет-

правопорушень, якби ми знали основні речі про те, як 

протидіяти йому. 
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ЗАСОБИ ЗАХИСТУ БЕЗДРОТОВИХ МЕРЕЖ 

Волошенко Анжеліка Вікторівна, 

Державний університет телекомунікацій, 

Навчально-науковий інститут Телекомунікацій 

м.Київ 

В роботі розглянуто основні засоби захисту від 

найпоширеніших загроз в бездротових мережах від 

несанкціонованих і випадкових впливів. Тип 

аутентифікації та шифрування - це основні настройки 

захисту бездротової Wi-Fi мережі. Наведено заходи, що 

дозволяють зробити безпровідну мережу якомога 

безпечнішою. 

 

Як засоби захисту від найпоширеніших загроз в 

бездротових мережах використовуються такі технологі 

[1]: 

WEP (Wired Equivalent Privacy) - метод 

забезпечення безпеки мережі, доступний для роботи з 

застарілими пристроями, але його застосування не 

рекомендується через відносно легкий злом захисту. 

При використанні протоколу WEP налаштовується ключ 

безпеки мережі, який виконує шифрування даних, що 

передаються комп'ютером через мережу інших 

пристроїв. 

Використовують два методи захисту WEP [2]: 

1) перевірка справжності у відкритій системі; 

2) перевірка справжності з використанням 

загальних ключів. 

Ці методи не забезпечують високого рівня 

безпеки, однак спосіб аутентифікації у відкритій системі 

вважається більш безпечним. Для більшості пристроїв, 

при використанні загальних ключів, ключ аутентифікації 

ідентичний статичному ключу шифрування WEP, який 

застосовується для створення безпеки передачі даних. 

Перехопивши повідомлення для ідентифікації, можна, 

застосовуючи засоби аналізу, спочатку визначити ключ 

перевірки автентичності із застосуванням загальних 

http://www.dut.edu.ua/ua/34-navchalno-naukoviy-institut-telekomunikaciy-navchalno-naukovi-instituti
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ключів, а після - статичний ключ WEP-шифрування, 

після чого стає відкритий повний доступ до мережі. 

Є два основних протоколи WEP: 

40-бітний WEP (довжина ключа 64 біта, 24 з яких 

— це вектор ініціалізації, який передається відкритим 

текстом); 

104-бітний WEP (довжина ключа 128 біт, 24 з яких 

— це теж вектор ініціалізації); Вектор ініціалізації 

використовується алгоритмом RC4. Збільшення 

довжини ключа не призводить до збільшення надійності 

алгоритму. 

WPA (Wi-Fi Protected Access) - це оновлена 

програма сертифікації, включена у бездротовий зв'язок. 

Режим WPA включає кілька складових [3]: 

 стандарт 802.1x -протокол застосовується для 

встановлення автентичності, обліку та авторизації; 

 стандарт TKIP - протокол цілісності ключів в часі; 

 стандарт EAP - розширюваний протокол встановлення 

автентичності; 

 MIC - виконує криптографічний перевірку цілісності 

переданих пакетів; 

 протокол RADIUS. 

Шифрування інформації в WPA виробляє 

протокол TKIP, який використовує такий же алгоритм 

шифрування як WEP (RC4), але при цьому використовує 

динамічні (часто мінливі) ключі. У цій технології 

застосовується довший вектор ініціалізації, а для 

підтвердження цілісності пакетів використовується 

криптографічна контрольна сума (MIC). 

Є два режими: 

 Pre-Shared Key (WPA-PSK) - кожен вузол вводить 

пароль для доступу до мережі; 

 Enterprise - перевірка здійснюється серверами RADIUS. 

RADIUS-протокол виконує роботу разом з 

сервером аутентифікації (RADIUS-сервер). При такому 

режимі бездротові точки доступу знаходяться в 

enterprise-режимі. 
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При відсутності RADIUS-сервера роль сервера, на 

якому відбувається встановлення автентичності, виконує 

точка доступу - режим WPA-PSK. 

У технології WPA-PSK (Wi-Fi Protected Access - 

Pre-Shared Key) в конфігурації всіх точок доступу 

задається загальний ключ. Цей же ключ прописується і 

на призначених для користувача мобільних пристроях. 

Такий метод захисту безпечніше в порівнянні з WEP, але 

не дуже зручний при управлінні. PSK-ключ необхідно 

задати на кожному бездротовому пристрої, всі клієнти 

мережі можуть його бачити. При необхідності 

заблокувати доступ до конкретного користувача в 

мережі, потрібно знову ставити новий PSK для кожного 

пристрою мережі. Внаслідок цього даний режим WPA-

PSK можна використовувати в домашній мережі або 

невеликому офісі з невеликим числом користувачів [3]. 

Розглянемо механізми роботи WPA. Технологія 

WPA була введена як тимчасова міра до початку 

використання стандарту 802.11i. Деякі виробники до 

введення цього стандарту стали застосовувати 

технологію WPA2, в деякій мірі включає в себе 

елементи стандарту 802.11i, наприклад, використання 

протоколу CCMP, замість TKIP. В WPA2 як алгоритм 

шифрування використовується покращена технологія 

шифрування AES. Для роботи з ключами 

використовується протокол 802.1x.,що має кілька 

можливостей. В даному протоколі аутентифікація 

виконується «на рівні порту». До тих пір, поки 

користувач не виконає аутентифікацію, він може 

відправляти / приймати пакети, що мають відношення 

тільки до процесу його облікових даних і тільки. Лише 

пройшовши успішну аутентифікацію порти точки 

доступу або комутатора будуть відкриті і клієнт зможе 

користуватися ресурсами мережі. 

Протокол EAP виконує функції аутентифікації і є 

лише надбудовою для методів аутентифікації. Всі 

переваги протоколу полягають у тому, що він дуже 

просто реалізується на точці доступу, так як їй не 
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потрібно знати ніяких особливостей різноманітних 

методів аутентифікації. У цьому випадку точка доступу 

в якості аутентифікатора виконує лише передавальні 

функції між користувачем і сервером аутентифікації. 

Існують наступні методи аутентифікації: 

 EAP-SIM, EAP-AKA - виконуються в мережах 

мобільного зв'язку GSM; 

 LEAP - пропреоретарний метод від Cisco systems; 

 EAP-MD5 - найпростіший метод, аналогічний CHAP; 

 EAP-MSCHAP V2 - в основі методу аутентифікації 

лежить використання логіна / пароля користувача в MS-

мережах; 

 EAP-TLS - аутентифікація на основі цифрових 

сертифікатів; 

 EAP-SecureID - в основі методу лежить застосування 

одноразових паролів. 

Крім вищевикладених, можна виділити ще два 

методи: EAP-TTLS і EAP-PEAP, які перед 

безпосередньою аутентифікацією клієнта спочатку 

створюють TLS-тунель між користувачем і сервером 

аутентифікації, всередині якого і виконується сама 

аутентифікація, з використанням методів MD5, TLS, 

PAP, CHAP , MS-CHAP, MS-CHAP v2. Створення 

тунелю підвищує рівень безпеки аутентифікації, 

захищаючи від атак типу «людина посередині», «session 

hihacking» або атаки по словнику. 

Схема встановлення автентичності включає три 

компоненти [3]: 

 Supplicant - програма, що працює на комп'ютері 

користувача, який підключається до мережі; 

 Authenticator - вузол доступу, що виконує перевірку 

автентичності; 

 Authentication Server - сервер, на якому відбувається 

встановлення автентичності. 

Перевірка справжності виконується по етапах: 

1) Клієнт посилає запит на аутентифікацію в 

сторону точки доступу. 
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2) Точка доступу у відповідь створює клієнту 

запит на ідентифікацію клієнта. 

3) Клієнт у відповідь висилає пакет з необхідними 

відомостями, які точка доступу перенаправляє серверу 

аутентифікації. 

4) Сервер, на якому відбувається перевірка передає 

аутентифікатору (точки доступу) запит даних про 

справжність клієнта. 

5) Аутентифікатор передає цей пакет клієнту. 

Після цього виконується взаємна ідентифікації 

сервера і клієнта. Число пересилань пакетів в одну і в 

іншу сторону змінюється в залежності від методу EAP, 

але в бездротових мережах використовується лише 

«strong» аутентифікація з обопільної аутентификацією 

клієнта і сервера (EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP) і 

створенням шифрування каналу зв'язку. 

6) На наступному етапі, сервер аутентифікації, з 

необхідною інформацією від клієнта, дозволяє або 

забороняє користувачеві доступ, з відсиланням 

відповідного повідомлення аутентифікатору (точки 

доступу). Аутентифікатор виконує відкриття порту, 

якщо з боку сервера аутентифікації прийшла позитивна 

відповідь. 

7) Порт відкривається, аутентифікатор пересилає 

клієнту повідомлення про успішне завершення процесу і 

клієнт отримує доступ в мережу. Після відключення 

клієнта, порт на точці доступу знову переходить в стан 

«закритий» [4]. 

Для з'єднання клієнта і точки доступу 

застосовуються пакети EAPOL. Протокол RADIUS 

використовується при обміні даними між 

аутентифікатором і RADIUS-сервером [5]. 

Початкова аутентифікація виконується на базі 

загальних даних, які відомі і клієнту, і серверу 

аутентифікації, наприклад, логін / пароль, сертифікат і 

т.п. При цьому створюється «майстер ключ», за 

допомогою якого клієнт і сервер аутентифікації 

генерують «парний майстер ключ», який передається 
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точці доступу від сервера аутентифікації. Згодом на 

основі «парного майстра ключа» і створюються всі інші 

змінені з часом ключі, які і закривають переданий 

трафік. 

WPA3-PSK (Wi-Fi Protected Access) - алгоритм 

безпеки, що забезпечує захист даних в бездротових 

мережах Wi-Fi. Відноситься до режиму WPA3-Personal, 

який входить до складу третьої версії набору протоколів 

WPA3. Розроблено WPA3 організацією Wi-Fi Alliance і 

оголошено про випуск в 2018 році. Новий протокол 

прийшов на зміну WPA2, представленого ще в 2004 

році. Основна ідея впровадження нового протоколу 

WPA3 - усунення концептуальних недоробок протоколу 

WPA2, і зокрема, захист від атак з перевстановлення 

ключа (Key Reinstallation Attacks, KRACK). Протокол 

WPA3 володіє більш високим рівнем безпеки, в 

порівнянні з WPA2. 

WPA3 передбачає два режими роботи WPA3-

Personal і WPA3-Enterprise. 

WPA3-Personal (WPA3-PSK) забезпечує 128-бітове 

шифрування даних, а WPA3-Enterprise (Suite B) 192-

бітове. 

WPA3-Personal. Найважливіша зміна в протоколі 

WPA3, це використання нового методу одночасної 

рівноправної аутентифікації SAE (Simultaneous 

Authentication of Equals), що надає додатковий захист від 

брутфорс-атак. SAE повинен замінити простий метод 

обміну загальними ключами PSK (Pre-Shared Key), який 

використовується в WPA2. Завдання SAE максимально 

захистити процес установки з'єднання від хакерських 

атак. SAE працює на підставі припущення про 

рівноправність пристроїв. Будь-яка зі сторін може 

відправити запит на з'єднання, і потім вони починають 

незалежно відправляти підтверджуючу їх інформацію, 

замість простого обміну повідомленнями по черзі, як у 

випадку з методом обміну ключами PSK. У SAE 

застосовується спеціальний варіант встановлення зв'язку 
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(dragonfly handshake), який використовує криптографію 

для запобігання вгадування пароля зловмисником. 

Крім вищесказаного, SAE використовує метод 

прямої секретності (perfect forward secrecy, PFS) для 

додаткового посилення безпеки, якого не було в PSK. 

Припустимо, зловмисник отримує доступ до 

зашифрованих даних, які маршрутизатор відправляє і 

отримує з Інтернету. Раніше атакуючий міг зберегти ці 

дані, а потім, в разі успішного підбору пароля, 

розшифрувати їх. З використанням SAE при кожному 

новому з'єднанні встановлюється новий шифрований 

пароль, і якщо хакер в якийсь момент проникне в 

мережу, він зможе вкрасти тільки пароль від даних, 

переданих після цього моменту. 

WPA3-Enterprise. Даний режим роботи 

призначений для використання в установах, в яких 

пред'являються найвищі вимоги до безпеки та 

конфіденційності інформації. WPA3-Enterprise (Suite B) 

забезпечує 192-бітове шифрування даних. 

OWE (Opportunistic Wireless Encryption) є 

розширенням стандарту IEEE 802.11, схожим з SAE. 

OWE забезпечує безпеку даних, переданих по 

незахищеній мережі, за рахунок їх шифрування. При 

цьому, від користувачів не потрібно якихось додаткових 

дій і введення паролів для підключення до мережі. 

Багато атаки, що відбуваються у відкритій мережі, 

відносяться до пасивних. Коли до мережі підключається 

багато клієнтів, зловмисник може зібрати дуже багато 

даних, просто фільтруючи пройшовши повз інформацію. 

OWE використовує опортуністичне шифрування, 

описане в стандарті RFC 8110, щоб захищатися від 

пасивного підслуховування. Воно також запобігає 

атакам з ін'єкцією пакетів, коли зловмисник намагається 

порушити роботу мережі, створюючи і передаючи 

особливі пакети даних, що виглядають, як частина 

нормальної роботи мережі. 

Заходи і засоби, що дозволяють зробити 

безпровідну мережу якомога безпечнішою: 
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 зменшити зону радіопокриття (зрозуміло, до мінімально 

прийнятної), в ідеальному випадку, зона радіопокриття 

мережі не повинна виходити за межі контрольованої 

території; 

 змінити пароль адміністратора, встановлений за 

замовчуванням; 

 активізувати фільтрацію по MAC-адресам; 

 заборонити широкомовну розсилку ідентифікатора 

мережі (SSID); 

 змінити ідентифікатор мережі (SSID), що встановлений 

за замовчуванням; 

 періодично змінювати ідентифікатор мережі (SSID); 

 активізувати функції WEP, а краще WPA-3; 

 періодично змінювати WEP-ключі, або динамічну зміну 

ключів в WPA; 

 встановити і налаштувати антивірусні програми у 

абонентів бездротової мережі; 

 виконати відповідні налаштування фільтрації трафіку на 

телекомунікаційному обладнанні і міжмережевих 

екранах; 

 забезпечити резервування обладнання, що входить до 

складу бездротової мережі; 

 забезпечити резервне копіювання ПО і конфігурацій 

обладнання; 

 здійснювати періодичний моніторинг стану захищеності 

безпровідної мережі за допомогою спеціалізованих 

засобів аналізу захищеності. 
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ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ ВІД ВИТОКУ 

ТЕХНІЧНИМИ КАНАЛАМИ 

Ліщук Інна Володимирівна 

Державний університет телекомунікацій  

Навчально-науковий інститут Захисту 

інформації 

м. Київ 

Система забезпечення безпеки інформаційних 

ресурсів передбачає комплекс організаційних, 

технічних, програмних і криптографічних засобів і 

заходів щодо захисту інформації в процесі традиційного 

документообігу при роботі виконавців з 

конфіденційними документами і відомостями, при 

обробці інформації в автоматизованих системах різного 

рівня і призначення, при передачі по каналах зв'язку , 

при веденні конфіденційних переговорів. 

При цьому основними напрямами реалізації 

технічної політики забезпечення інформаційної безпеки 

в цих сферах діяльності є: 

• захист інформаційних ресурсів від розкрадання, втрати, 

знищення, розголошення, витоку, перекручування та 

підробки за рахунок несанкціонованого доступу (НСД) і 

спеціальних впливів; 

• захист інформації від витоку внаслідок наявності 

фізичних полів за рахунок акустичних і побічних 

електромагнітних випромінювань і наведень (ПЕМВН) 

на електричні мети, трубопроводи та конструкції 

будівель. 

В рамках зазначених напрямків технічної політики 

забезпечення інформаційної безпеки відбувається: 

• реалізація дозвільної системи допуску виконавців 

(користувачів) до робіт, документів та інформації 

конфіденційного характеру; 

• обмеження доступу виконавців і сторонніх осіб в 

будівлі, приміщення, де проводяться роботи 

конфіденційного характеру, в тому числі на об'єкти 

інформатики, на яких обробляється (зберігається) 

інформація конфіденційного характеру; 

http://www.dut.edu.ua/ua/29-navchalno-naukoviy-institut-zahistu-informacii-navchalno-naukovi-instituti
http://www.dut.edu.ua/ua/29-navchalno-naukoviy-institut-zahistu-informacii-navchalno-naukovi-instituti
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• розмежування доступу користувачів до даних 

автоматизованих систем різного рівня і призначення; 

• облік документів, інформаційних масивів, реєстрація дій 

користувачів інформаційних систем, контроль за 

несанкціонованим доступом і діями користувачів; 

• криптографічне перетворення інформації, що 

обробляється і передається засобами обчислювальної 

техніки і зв'язку; 

• зниження рівня та інформативності ПЕМВН, що 

створюються різними елементами технічних засобів 

забезпечення виробничої діяльності та автоматизованих 

інформаційних систем; 

• зниження рівня акустичних випромінювань; 

• електрична розв'язка ланцюгів харчування, заземлення 

та інших кіл технічних засобів, що виходять за межі 

контрольованої території; 

• активне зашумлення в різних діапазонах; 

• протидія оптичним і лазерним засобам спостереження; 

• перевірка технічних засобів і об'єктів інформатизації на 

предмет виявлення включених в них закладних 

пристроїв; 

• запобігання впровадження в автоматизовані 

інформаційні системи програм вірусного характеру. 

Захист інформаційних ресурсів від 

несанкціонованого доступу передбачає: 

• обгрунтованість доступу, коли виконавець (користувач) 

повинен мати відповідну форму допуску для 

ознайомлення з документацією (інформацією) певного 

рівня конфіденційності і йому необхідно ознайомлення з 

даною інформацією або необхідні дії з нею для 

виконання виробничих функцій; 

• персональну відповідальність, яка полягає в тому, що 

виконавець (користувач) повинен нести відповідальність 

за збереження довірених йому документів (носіїв 

інформації, інформаційних масивів), за свої дії в 

інформаційних системах; 

• надійність зберігання, коли документи (носії інформації, 

інформаційні масиви) зберігаються в умовах, що 
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виключають несанкціоноване ознайомлення з ними, їх 

знищення, підробку або спотворення; 

• розмежування інформації за рівнем конфіденційності, 

що полягає в попередженні свідчення відомостей більш 

високого рівня конфіденційності в документах (носіях 

інформації, інформаційних масивах) з більш низьким 

рівнем конфіденційності, а також попередження 

передачі конфіденційної інформації по незахищених 

лініях зв'язку; 

• контроль за діями виконавців (користувачів) з 

документацією та відомостями, а також в 

автоматизованих системах і системах зв'язку; 

• очищення (обнулення, виняток інформативності) 

оперативної пам'яті, буферів, магнітних та інших носіїв 

інформації при звільненні користувачем до 

перерозподілу цих ресурсів між іншими користувачами; 

• цілісність технічної та програмної середовища, 

оброблюваної інформації і засобів захисту, що полягає у 

фізичній збереження коштів інформатизації, незмінності 

програмного середовища, яка визначається передбаченої 

технологією обробки інформації, виконання засобами 

захисту передбачених функцій, ізольованості засобів 

захисту від користувачів. 

До основних видів ліній зв'язку, що 

використовуються для передачі інформації, можна 

віднести провідні (телефонні, телеграфні), оптичні та 

радіо лінії зв'язку. При необхідності передачі по ним 

конфіденційної інформації основним напрямком захисту 

інформації, що передається по всім видам ліній зв'язку, 

від перехоплення, спотворення і нав'язування хибної 

інформації є використання криптографічного 

перетворення інформації, а на невеликих відстанях, крім 

того, використання захищених волоконно-оптичних 

ліній зв'язку. 

Для захисту інформації повинні використовуватися 

засоби криптографічного захисту даних не нижче 

тимчасової стійкості для певного рівня конфіденційності 

інформації, що передається і відповідна ключова 
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система, що забезпечує надійний обмін інформацією та 

аутентифікацію (підтвердження автентичності) 

повідомлень. [1] 

Використані джерела 

[1] http://www.dsszzi.gov.ua/ 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРЕСУВАННЯ DDOS 

Кікоть Олександр Михайлович 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут захисту інформації 

м.Київ 

В даній роботі проаналізовано особливості DDoS 

в сучасних умовах, розглянуто особливості 

прогресування DDoS, причини збільшення 

кіберзлочинності та кількості кібератак, 

охарактеризовано методи запобігання DDoS. 

DDoS став доступнішим: судячи з того, як різко 

останнім часом збільшилася кількість атак на освітні 

ресурси і різні «електронні щоденники», світ DDoS 

активніше відкривають для себе «хакери» шкільного 

віку. Тепер малопотужні атаки, які тривають декілька 

днів їх не цікавлять. Наприклад, найдовша атака тривала 

близько доби, а найпотужніша атака велася з 

інтенсивністю 405 Гбіт / с. Зміну тактики хакерів можна 

пояснити тим, що в ході атаки ботнети, які є цінним 

активом, можуть бути розкриті захисниками. На 

сьогоднішній день є чітке розуміння, що 5G і IPv6 

принесуть нові «рекорди». В цілому найпопулярнішим 

методом DDoS-атак як і раніше є UDP flood. Відтак, 

потрібно використовувати методи запобігання 

якнайшвидше, щоб мінімізувати ризики та мати час для 

пошуку шляхів оптимізації цієї проблеми. 

Кожен рік проводиться аналіз змін цього сегменту 

кіберзлочинності і, за підсумками минулого і початку 

цього року можна побачити, що кількість атак зросла 

більше ніж в 1,5 рази. За цей час зловмисники стали 

сильнішими і змінили тактику. Окрім цього, DDoS став 

доступнішим, адже кількість атак збільшується, а вік 

зловмисників, навпаки, знижується. Після нейтралізації 

атаки дані про адреси ботнетів стають доступні іншим 

операторам в рамках обміну інформацією, і ботнет 

більше непридатний. Якщо ж швидко атакувати жертву 

потужною хвилею запитів, то сервіс anti-DDoS просто не 

встигне наповнити чорний список. 
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Найпотужніша фіксована «розумна» атака припала 

на 2019 рік: 178 Mpps обвалився на одну з 

букмекерських компаній. Зловмисники використовували 

ботнет з 8 тисяч реальних пристроїв: домашніх роутерів, 

камер і інших IoT-ів, а також мобільних телефонів. В 

цілому найбільш популярним методом DDoS-атак як і 

раніше є UDP flood - близько 32% в загальному обсязі 

атак. На другому і третьому місцях - SYN flood (27,4%) і 

атаки фрагментованими пакетами (14,2%). Недалеко від 

лідерів - атаки типу DNS amplification (13,2%). Останнім 

часом зловмисники стали поєднувати різні типи атак. 

Приклад такого DDoS-коктейлю - SYN + ACK reflection. 

При атаках такого типу використовуються сторонні 

публічні ресурси, на які спрямовуються SYN-пакет з 

підробленою адресою жертви в якості джерела.  

Ігрова індустрія поки залишається лідером по 

DDoS: на неї припадає 34% від загального числа атак 

(проти 64% в 2018 році), це не означає що інтерес 

хакерів зменшився, просто з’явилися нові об’єкти.  

Отже, кількість DDoS-атак буде рости, з'являться 

нові ампліфікатори, типи атак і нові цілі для 

зловмисників. Методи запобігання DDoS відомі: 

своєчасно усувати уразливості на всіх пристроях, 

контролювати порти і не використовувати IPv6. Також 

потрібно використовувати методи запобігання та 

регулярно перевіряти свою інфраструктуру. 

Література: 

1. Как прогрессирует DDoS.//Solar Security. Ресурс: 

https://habr.com/ru/company/solarsecurity/blog/499742/ 

2. Что такое DDOS-атаки. // Amazon. Ресурс: 

https://aws.amazon.com/ru/shield/ddos-attack-protection/ 

ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ VPN 

Кікоть Олександр Михайлович 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут захисту інформації 

Останнім часом в світі телекомунікацій 

спостерігається підвищений інтерес до віртуальних 

приватних мереж (Virtual Private Network - VPN). Це 

https://habr.com/ru/company/solarsecurity/blog/499742/
https://aws.amazon.com/ru/shield/ddos-attack-protection/
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обумовлено необхідністю зниження витрат на 

утримання корпоративних мереж по рахунок більш 

дешевого підключення віддалених офісів і віддалених 

користувачів через мережу Internet. Однак необхідно 

відзначити, що при Об'єднання мереж через Internet, 

відразу ж виникає питання про безпеку передачі даних, 

тому виникла необхідність створення механізмів 

дозволяють забезпечити конфіденційність і цілісність 

інформації, що передається.  

Мережі, побудовані на базі таких пристроїв, і 

отримали назву VPN. Крім того, дуже часто сучасній 

людині, Розвиваючи свій бізнес, доводиться багато 

подорожувати. Це можуть бути поїздки у віддалені 

куточки нашої країни або в країни зарубіжжя. Нерідко 

людям потрібен доступ до своєї інформації, що 

зберігається на їх домашньому комп'ютері, або на 

комп'ютері фірми. Цю проблему можна вирішити, 

організувавши віддалений доступ до нього за 

допомогою модему і телефонної лінії. Використання 

телефонної лінії має свої особливості. Недоліки цього 

рішення в тому, що дзвінок з іншої країни коштує 

чималих грошей. Є й інше рішення під назвою VPN. 

Переваги технології VPN в тому, що організація 

віддаленого доступу робиться не з телефонну лінію, а 

через Internet, що набагато дешевше і краще. 

VPN (англ. Virtual Private Network - віртуальна 

приватна мережа) - це безпечне, зашифроване 

підключення між двома мережами або між Окремим 

користувачем і мережею. Мережі VPN дозволяють 

користуватися Інтернетом, зберігаючи конфіденційність. 

Технологія VPN працює як плащ-невидимка - 

маскує вас і зберігає анонімність. Ви приховані в 

зашифрованих даних і надійно заховані за іншим IP-

адресою. Технологія VPN шифрує всі ваші дії в 

інтернеті. Все, що ви відправляєте і отримуєте. Якщо ви 

входите тільки через VPN, видно не ваше справжне 

джерело підключення, а один з численних VPN-

маршрутизаторів. 
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Для початку - трохи загальних положень про VPN. 

Сценарії використання VPN можуть бути різними, 

найпопулярніші з них: 

• побудова захищеного каналу між двома або 

більше віддаленими сегментами мережі (наприклад, між 

офісами в Києві та Харкові); 

• підключення віддаленого працівника до 

корпоративної мережі (тепер про це знає майже кожен 

офісний працівник); 

• віртуальна зміна місця розташування за 

допомогою послуг VPN Providers (вимагає найменших 

рухів тіла для настройки, однак весь ваш трафік буде 

проходити через чужий сервер). 

Для реалізації цих сценаріїв існують різні види 

VPN протоколів - для зв'язку, для шифрування трафіку і 

інші. І вже на підставі відповідного протоколу можна 

"будувати" своє рішення. Два найвідоміших і широко 

використовуваних протоколу - OpenVPN і IPSec, а 

порівняно недавно з'явився WireGuard, що викликав 

деякі розбіжності. Є й інші альтернативи, вже застарілі, 

але цілком здатні вирішувати певні завдання. Перевага 

того чи іншого протоколу VPN залежить від ряду 

факторів і умов використання: 

PPTP (англ. Point-to-Point Tunneling Protocol) - 

перший протокол, підтримуваний на платформі 

Windows. Протокол має слабке шифрування і може бути 

зламаний як спецслужбами, так і кваліфікованими 

зловмисниками. З плюсів варто відзначити відсутність 

необхідності встановлювати додаткове програмне 

забезпечення і швидкість роботи. PPTP VPN вимагає 

мінімальних ресурсів і в порівнянні з OpenVPN майже 

не витрачає заряд при використанні на мобільних 

пристроях. Чому цей протокол до сих пір 

використовується? Головна його проблема - слабкий 

захист передачі ключа, але це не означає, що будь-хто 

може зламати шифрування. PPTP має і свої плюси: 

простоту в налаштуванні і використанні, непоганий 

захист і зміну IP-адреси. PPTP, може, і не самий 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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захищений протокол, але безперечно краще, ніж нічого. 

PPTP використовує два з'єднання - одне для управління, 

інше для інкапсуляції даних. Перше працює з 

використанням TCP, в якому порт сервера 1723. Друге 

працює за допомогою протоколу GRE, який є 

транспортним протоколом (тобто заміною TCP / UDP). 

Цей факт заважає клієнтам, які перебувають за NAT, 

спробу з'єднання за сервером, так як для них 

встановлення підключення точка-точка не 

представляється можливим за замовчуванням.  

PPTP підтримується нативно на всіх версіях 

Windows і більшості інших операційних систем. 

Незважаючи на відносно високу швидкість, PPTP не 

дуже надійний: після обриву з'єднання він не 

відновлюється так само швидко, як, наприклад, 

OpenVPN. В даний час PPTP по суті застарів і Microsoft 

радить користуватися іншими VPN рішеннями. 

Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP) - продукт 

від Microsoft. Як і PPTP, SSTP не надто широко 

використовується в індустрії VPN, але, на відміну від 

PPTP, у нього не діагностовано серйозні проблеми з 

безпекою. 

SSTP відправляє трафік по SSL через TCP-порт 

443. Це робить його корисним для використання в 

обмежених мережевих ситуаціях, наприклад, якщо вам 

потрібен VPN для Китаю. Незважаючи на те, що SSTP 

також доступний і на Linux, RouterOS і SEIL, 

здебільшого він все одно використовується Windows-

системами. 

З точки зору продуктивності SSTP працює 

швидко, стабільно і безпечно. На жаль, далеко не всі 

VPN провайдери підтримують SSTP. 

SSTP може виручити, якщо блокуються інші VPN 

протоколи, але знову-таки OpenVPN буде кращим 

вибором (якщо він доступний). 

Internet Protocol Security (IPsec) - це набір 

протоколів для забезпечення захисту даних, що 

передаються по IP-мережі. На відміну від SSL, який 



825 
 

працює на прикладному рівні, IPsec працює на 

мережевому рівні і може використовуватися нативно з 

багатьма операційними системами, що дозволяє 

використовувати його без сторонніх додатків (на відміну 

від OpenVPN). 

IPsec став дуже популярним протоколом для 

використання в парі з L2TP або IKEv2. 

IPsec шифрує весь IP-пакет, використовуючи: 

 Authentication Header (AH), який ставить цифровий 

підпис на кожному пакеті; 

 Encapsulating Security Protocol (ESP), який забезпечує 

конфіденційність, цілісність і аутентифікацію пакета при 

передачі. 

Існує два режими, в яких працює цей протокол. 

Транспортний і тунельний. Обидва служать для захисту 

передачі даних між різними мережами. У транспортному 

режимі шифрується повідомлення в пакеті даних. У 

тунельному режимі шифрується весь пакет даних. 

Перевага використання IPsec полягає в тому, що він 

може бути застосований на додаток до інших 

протоколах, щоб підвищити захист мережі. І все ж 

протоколи IPsec ще вважаються безпечними, якщо вони 

реалізовані належним чином. 

Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) був вперше 

запропонований в 1999 році в якості оновлення 

протоколів L2F (Cisco) і PPTP (Microsoft). Оскільки 

L2TP сам по собі не забезпечує шифрування або 

аутентифікацію, часто з ним використовується IPsec. 

L2TP в парі з IPsec підтримується багатьма 

операційними системами, стандартизований в RFC 3193. 

L2TP / IPsec вважається безпечним і не має 

серйозних виявлених проблем (набагато безпечніше, ніж 

PPTP). L2TP / IPsec може використовувати шифрування 

3DES або AES, хоча, з огляду на, що 3DES в даний час 

вважається слабким шифром, він використовується 

рідко. 
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У протоколі L2TP іноді виникають проблеми через 

використання за замовчуванням UDP-порта 500, який, як 

відомо, блокується деякими брандмауерами. 

Протокол L2TP / IPsec дозволяє забезпечити 

високу безпеку переданих даних, простий в 

налаштуванні і підтримується всіма сучасними 

операційними системами. Однак L2TP / IPsec 

инкапсулирует передані дані двічі, що робить його менш 

ефективним і більш повільним, ніж інші VPN-

протоколи. 

Internet Key Exchange version 2 (IKEv2) є 

протоколом IPsec, використовуваним для виконання 

взаємної аутентифікації, створення і обслуговування 

Security Associations (SA), стандартизований в RFC 7296. 

Так само захищений IPsec, як і L2TP, що може говорити 

про їх однаковому рівні безпеки. Хоча IKEv2 був 

розроблений Microsoft спільно з Cisco, існують 

реалізації протоколу з відкритим вихідним кодом 

(наприклад, OpenIKEv2, Openswan і strongSwan). 

Завдяки підтримці Mobility and Multi-homing 

Protocol (MOBIKE) IKEv2 дуже стійкий до зміни мереж. 

Це робить IKEv2 відмінним вибором для користувачів 

смартфонів, які регулярно переключаються між 

домашнім Wi-Fi і мобільних з'єднанням або 

переміщуються між точками доступу. 

IKEv2 / IPsec може використовувати ряд різних 

криптографічних алгоритмів, включаючи AES, Blowfish 

і Camellia, в тому числі з 256-бітними ключами. 

IKEv2 підтримує Perfect Forward Secrecy. 

У багатьох випадках IKEv2 швидше OpenVPN, так 

як він менш ресурсномісткий. З точки зору 

продуктивності IKEv2 може бути кращим варіантом для 

мобільних користувачів, тому як він добре 

переустановлює з'єднання. IKEv2 негативно 

підтримується на Windows 7 +, Mac OS 10.11+, iOS, а 

також на деяких Android-пристроях. 

OpenVPN - це універсальний протокол VPN з 

відкритим вихідним кодом, розроблений компанією 
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OpenVPN Technologies. На сьогоднішній день це, 

мабуть, найпопулярніший протокол VPN. Будучи 

відкритим стандартом, він пройшов не одну незалежну 

експертизу безпеки. 

У більшості ситуацій, коли потрібно підключення 

через VPN, швидше за все підійде OpenVPN. Він 

стабільний і пропонує хорошу швидкість передачі 

даних. OpenVPN використовує стандартні протоколи 

TCP і UDP і це дозволяє йому стати альтернативою IPsec 

тоді, коли провайдер блокує деякі протоколи VPN. 

Для роботи OpenVPN потрібне спеціальне 

клієнтське програмне забезпечення, а не те, яке працює з 

коробки. Більшість VPN-сервісів створюють свої 

додатки для роботи з OpenVPN, які можна 

використовувати в різних операційних системах і 

пристроях. Протокол може працювати на будь-якому з 

портів TCP і UPD і може використовуватися на всіх 

основних платформах через сторонні клієнти: Windows, 

Mac OS, Linux, Apple iOS, Android. 

Найновіший і незвіданий протокол VPN - 

WireGuard. Позиціонується розробниками як заміна 

IPsec і OpenVPN для більшості випадків їх 

використання, будучи при цьому більш безпечним, 

більш продуктивним і простим у використанні. 

Всі IP-пакети, що приходять на WireGuard 

інтерфейс, инкапсулируются в UDP і безпечно 

доставляються іншим бенкетів. WireGuard використовує 

сучасну криптографію: 

• Curve25519 для обміну ключами, 

• ChaCha20 для шифрування, 

• Poly1305 для аутентифікації даних, 

• SipHash для ключів хеш-таблиці, 

• BLAKE2 для хешування. 

Код WireGuard виглядає куди скромніше і 

простіше, ніж код OpenVPN, в результаті чого його 

простіше досліджувати на уразливості (4 тисячі рядків 

коду проти кількох сотень тисяч). Також багато хто 
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відзначає, що його набагато легше розгорнути і 

налаштувати. 

Результати тестів продуктивності можна побачити 

на офіційному сайті (як не складно здогадатися, вони 

хороші). Варто відзначити, що кращі результати 

WireGuard покаже на Linux системах, тому що там він 

реалізований у вигляді модуля ядра. 

Зовсім недавно був представлений WireGuard 

1.0.0, який зазначив собою поставку компонентів 

WireGuard в основному складі ядра Linux 5.6. 

Включений до складу ядра Linux код пройшов 

додатковий аудит безпеки, виконаний незалежною 

фірмою, який не виявив будь-яких проблем. Для 

багатьох це чудові новини, але чи зможе WireGuard 

стати гідною заміною IPsec і OpenVPN покаже час і 

незалежні дослідження безпеки. 
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https://ru.vpnmentor.com/blog/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B-vpn-%D0%B8-%D0%B8%D1%85-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
https://book.cyberyozh.com/ru/vyibiraem-protokol-dlya-vpn-sravnenie-openvpn-pptp-l2tp-ipsec-i-ipsec-ikev2/
https://book.cyberyozh.com/ru/vyibiraem-protokol-dlya-vpn-sravnenie-openvpn-pptp-l2tp-ipsec-i-ipsec-ikev2/
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СУТНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ТЕХНОЛОГІЇ 

БЛОКЧЕЙНУ 

Костюк Петро Петрович 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут захисту інформації 

м.Київ 

Анотація. Технологія блокчейн стає однією із 

головних рушійних сил інновацій в глобальній економіці. 

Її впровадження матиме величезний вплив на те як 

діють підприємства та уряди і на те як люди 

організовують своє повсякденне життя. Індустрія 

фінансових послуг на даний момент зазнає найбільшого 

впливу блокчейн-революції, а фінансові інституції є 

одними з найперших користувачів технології. У той же 

час, сфера морських перевезень, як доволі традиційна 

індустрія, поки що не має багато прикладів 

застосування блокчейну, але ця технологія здатна 

суттєво змінити цю галузь.  

Останнім часом все частіше можна почути про 

технологію Blockchain. В чому ж суть технології та які 

перспективи її використання. Blockchain можна описати 

як публічну базу даних всіх транзакцій, які коли-небудь 

були зроблені в системі. Вперше термін з'явився як назва 

розподіленої бази даних, реалізованої в криптовалюті 

«біткойн». 

Коротко роботу блокчейн можна було б описати 

так: цифрові записи об'єднуються в «блоки». На 

наступному кроці блоки алгоритмічно зв’язуються в 

«ланцюжки». Кожен блок пов’язаний з попереднім і 

містить в собі набір записів. Процес шифрування, 

відомий як хешування, виконується великою кількістю 

різних комп’ютерів, що працюють в одній мережі. Якщо 

всі компютери мережі в результаті розрахунків 

отримують однаковий результат, то блоку присвоюється 

унікальний цифровий підпис. Відтак, підробити його 

неможливо. До нього можна тільки додавати нові 

записи. Важливо врахувати те, що реєстр оновлюється 

на всіх комп'ютерах в мережі одночасно. 
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Така технологія роботи для розподілених баз 

даних практично унеможливлює злам, адже для цього 

необхідно було б отримати доступ до всіх компютерів 

мережі одночасно. Разом з тим технологія є гнучкою в 

сенсі забезпечення публічності роботи компютерних 

систем. 

Загалом типізувати блокчейн можна наступним 

чином [1]: 

- Відкритий блокчейн (англ. Public blockchain) – 

блокчейн, в якому не існує обмежень на читання даних 

блоків і обмежень на відсилання транзакцій для 

включення в блокчейн. 

- Закритий блокчейн (англ. Private blockchain) – 

блокчейн, в якому прямий доступ до даних і до 

відправки транзакцій обмежений певним вузьким колом 

організацій. 

- Загальнодоступний блокчейн (англ. 

Permissionless blockchain) – блокчейн, в якому не існує 

обмежень на особистість обробників транзакцій. 

- Ексклюзивний блокчейн (англ. Permissioned 

blockchain) – блокчейн, в якому обробка транзакцій 

здійснюється певним списком суб'єктів особистості яких 

встановлено. 

Сьогодні активними користувачами цієї технології 

є криптовалюти, зокрема найвідоміша з них – біткойн. 

Ринок криптовалют швидко розвивається, так 

максимальна капіталізація ринку криптовалют складала 

160 млрд. доларів, а курс біткойн перетнув відмітку 5000 

доларів [3]. Проте це не єдине ефективне застосування 

цієї технології, зокрема, ринок стартапів на базі 

використання технології блокчейн, за оцінками 

експертів, залучить у 2017 році інвестицій на суму 3 

млрд. доларів, що робить технологію альтернативою 

традиційним венчурним інвестиціям. 

Варто звернути увагу, що використання технології 

блокчейн викликає зацікавлення і в Україні. Так стало 

відомо, що Україна уклала угоду з міжнародною 

технологічною компанією Bitfury Group про 
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переведення всіх електронних державних даних на 

блокчейн [2]. 

Отже, можна зробити висновок, що технологія 

блокчейн до певної міри революційна та може бути 

використана в різних сферах діяльності суспільства. 

Зокрема, мова йде про такі реалізації як: медіа 

платформи, криптовалюти, різного роду реєстри як 

корпоративного так і державного значення тощо. 

Необхідно також відзначити, що існують певні 

проблеми щодо застосування цієї технології, зокрема, 

подвійного витрачання та зростання складності мережі. 

Література  

1 https://forklog.com/issledovanie-bitfury-sochetanie-

otkrytyh-i-eksklyuzivnyh-blokchejnov-effektivnyj-put-

razvitiya-kriptotehnologij/.http://www.espertech.com/esper 

2 https://hightech.fm/2017/04/14/us-ukraine-bitfury-

blockchain. 

3 Melanie Swan. Blockchain: Blueprint for a New Economy. – 

2015. – 152 p. 

  

https://forklog.com/issledovanie-bitfury-sochetanie-otkrytyh-i-eksklyuzivnyh-blokchejnov-effektivnyj-put-razvitiya-kriptotehnologij/
https://forklog.com/issledovanie-bitfury-sochetanie-otkrytyh-i-eksklyuzivnyh-blokchejnov-effektivnyj-put-razvitiya-kriptotehnologij/
https://forklog.com/issledovanie-bitfury-sochetanie-otkrytyh-i-eksklyuzivnyh-blokchejnov-effektivnyj-put-razvitiya-kriptotehnologij/
https://forklog.com/issledovanie-bitfury-sochetanie-otkrytyh-i-eksklyuzivnyh-blokchejnov-effektivnyj-put-razvitiya-kriptotehnologij/
https://forklog.com/issledovanie-bitfury-sochetanie-otkrytyh-i-eksklyuzivnyh-blokchejnov-effektivnyj-put-razvitiya-kriptotehnologij/
https://forklog.com/issledovanie-bitfury-sochetanie-otkrytyh-i-eksklyuzivnyh-blokchejnov-effektivnyj-put-razvitiya-kriptotehnologij/
https://hightech.fm/2017/04/14/us-ukraine-bitfury-blockchain
https://hightech.fm/2017/04/14/us-ukraine-bitfury-blockchain
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ЗАХИСТ WEB-ДОДАТКІВ ТА САЙТІВ 

Кравчук Валерія Валеріївна 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут захисту інформації 

м. Київ 

Веб-уразливості сьогодні перевершують за кількістю і 

пов'язаним ризикам будь-які інші проблеми 

інформаційної безпеки.  20% веб-додатків 10 років тому 

- це вже майже 80% загального числа корпоративних 

додатків сьогодні.  Веб не тільки в інтернеті, ERP, 

АБС, управління мережами і багато іншого 

використовують веб-технології.  Переважна більшість 

зовнішніх атак на корпоративні інформаційні системи 

націлені саме на уразливості веб-додатків, і з кратним 

зростанням ризиків пильну увагу стало приділятися 

виявленню та усуненню вразливостей саме в них.  І якщо 

всередині мережі зловмиснику доступний веб, його 

завдання спрощуються на порядок. 

Один з основних міфів - Web-додаток безпечний 

завдяки використанню Firewall, IDS / IPS.  Весь захист 

багатьох компаній під час використання HTML-кодів 

зводилася лише до установки декількох пакетних 

фільтрів.  Тобто за великим рахунком проглядалися 

лише перші чотири рівні моделі OSI.  При цьому кожен 

пакетний фільтр принципово не може ні визначити вміст 

запитів, ні провести контент-аналіз.  Особливо 

критичною ця проблема стала, коли почали 

використовуватися БД, скрипти, технології Java, Flash, 

ActiveX та інше.   

 Сьогодні однією з найбільш критичних загроз є 

Cross-Site Scripting (XSS), що дозволяє зловмисникам 

маніпулювати змістом і діями інтернет-додатків в 

призначеному для користувача браузері без злому самих 

сайтів.  До цієї ж категорії відносяться пов'язані з XSS 

уразливості, включаючи Script Insertion і Cross-Site 

Request Forgery.  Уразливості Cross-Site Scripting часто 

використовуються проти певних користувачів Web-
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сайтів для крадіжки їх облікових записів або організації 

атак від чужого імені.  

Інша серйозна загроза - витік інформації.  

Небезпечно давати користувачеві більше інформації, ніж 

йому треба знати.  Наприклад, неприпустимо при будь-

якій помилці виводити частину SQL-запиту або ім'я 

службового файлу.  Подібні витоки створюють 

фундамент для майбутніх атак.  І чим менше знає 

користувач про те, як працює додаток, тим краще. 

Щоб переконатися, що веб-додаток є безпечним, 

необхідно визначити всі проблеми безпеки і уразливості 

в самому веб-додатку, перш ніж зловмисник ідентифікує 

і використає їх.  Дуже важливо регулярно виконувати 

процес виявлення вразливостей веб-додатків на протязі 

життєвого циклу розробки програмного забезпечення 

(SDLC), а не тільки в процесі експлуатації.   

Тестування на ранніх стадіях розробки має 

першорядне значення, оскільки в подальшому може 

бути дуже складно або зовсім неможливо забезпечити 

безпеку додатку, не переписавши його.  Чим раніше 

безпека веб-додатка буде включена в проект (by design), 

тим більш безпечним буде веб-додаток і тим дешевше і 

простіше буде усунути виявлені проблеми на більш 

пізньому етапі.   

Існує кілька технологій виявлення вразливостей в 

веб-додатках:  

 автоматичне сканування за принципом білого ящика 

(white box);   

 перевірка вихідного коду вручну;  

  тест на проникнення (penetration test);   

 автоматичне сканування за принципом чорного ящика 

(black box). 

Кращого з них не існує - кожен має свої плюси і 

мінуси.  За версією Gartner (Magic Quadrant for 

Application Security Testing 2018 від 19 березня 2018) 

розрізняються:  

 статичне тестування (SAST, Static Application Security 

Testing);   
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 динамічне тестування (DAST);   

 інтерактивне тестування (IAST);   

 тестування мобільних додатків (MAST). 

 

Використана література: 

1. Богдан Тоболь. Защита веб-приложений: мифы и 

реальность.[Електроний ресурс]/ Режим доступу - 

https://www.anti-

malware.ru/analytics/Technology_Analysis/web-security-

myths-and-reality 

2. Безопасность Web-приложений. Електроний ресурс]/ 

Режим доступу - 

http://lib.itsec.ru/articles2/Oborandteh/bezopasnost-web-

prilozhenij 

  

https://www.anti-malware.ru/analytics/Technology_Analysis/web-security-myths-and-reality
https://www.anti-malware.ru/analytics/Technology_Analysis/web-security-myths-and-reality
https://www.anti-malware.ru/analytics/Technology_Analysis/web-security-myths-and-reality
http://lib.itsec.ru/articles2/Oborandteh/bezopasnost-web-prilozhenij
http://lib.itsec.ru/articles2/Oborandteh/bezopasnost-web-prilozhenij
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METASPLOITABLE 2 – «ПІСОЧНИЦЯ» ДЛЯ 

«ХАКЕРА» 

                                                                   Лягушкін Іван 

Анатолійович 

Державний університет телекомунікацій, 

м. Київ 

Як ми знаємо , щоб стати справжнім спеціалістом 

в сфері кібербезпеки , потрібно багато часу присвятити 

вивченню багатьох моментів, а також здобути досвід і 

практичні навички. На щастя, є чудова безкоштовна 

тренувальна платформа під назвою Metasploitable 2, за 

допомогою неї можна потренувати свої навички і 

здобути практичні вміння «хакінгу». Що ж , давайте 

розберемося , які можливості може Metasploitable 2  

надати бажаючому опанувати pentest. 

 Віртуальна машина Metasploitable 2  - це навмисно 

вразлива версія Ubuntu Linux, призначена для 

тестування інструментів безпеки і демонстрації 

поширених вразливостей. Версія 2 цієї віртуальної 

машини доступна для скачування і поставляється з ще 

більшою кількістю вразливостей, ніж вихідний образ. Ця 

віртуальна машина сумісна з VMWare, VirtualBox та 

іншими поширеними платформами віртуалізації. За 

замовчуванням мережеві інтерфейси Metasploitable 2 

прив'язані до мережевих адаптерів NAT і Host-only, і 

образ ніколи не повинен піддаватися впливу ворожої 

мережі.[1] 

 Як ми можемо спостерігати, Metasploitable 

встановлюється на віртуальну машину. Її установка 

проста та інтуїтивна. Має в своєму наборі необхідні 

уразливості для відпрацювання навичок. Це такі 

уразливості як: 

 Відкриті порти з можливістю підключення з віддалено; 

 Можливість запустити бекдор; 

 Некриптостійкі паролі на Metasploitable 2; 

 SQL ін’єкція; 

 Міжсайтовий скрипнинг; 

 Click-jacking тощо. 
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Також Metasploitable 2 включає в себе ряд вразливих 

веб-додатків: mutillidae, dvwa, phpMyAdmin, tikiwiki-

old, dav (WebDav). Ці інструменти дозволять проводи 

різні види атак, таким чином початківець здобуває 

практичні вміння, що в майбутньому дозволить йому 

стати кваліфікованим спеціалістом. 

 Отже, Metasploitable 2 чудовий інструмент для 

тренування навичок pentest’а, має широку 

функціональність , а також легко налаштовується. 

Література: 

1. Metasploitable 2 Exploitability Guide 

https://metasploit.help.rapid7.com/docs/metasploitable-2-

exploitability-guide 

  

https://metasploit.help.rapid7.com/docs/metasploitable-2-exploitability-guide
https://metasploit.help.rapid7.com/docs/metasploitable-2-exploitability-guide
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БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЙНО-

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Милостяк Сергій Володимирович 

Державний університет телекомунікацій, 

м.Київ 

У XXI столітті світ переживає перехід від 

індустріального суспільства до інформаційного. 

Фактично мова йде про інформаційну революцію.  

Нині інформаційний сектор являє інформацію, 

інформаційні послуги, комп'ютеризація росте швидше, 

ніж економіка в цілому. Використання можливостей 

результатів інформаційно-телекомунікаційних 

технологій, розглядається правлячими елітами західних 

країн, як стратегічний напрям переваги в соціально-

економічній, політичній, правоохоронній та військовій 

сферах діяльності людини.  

Це призводить до необхідності не тільки 

рішення приватних питань забезпечення безпеки, а й 

дослідження питань національної безпеки.  

В даний час спостерігається зміщення акцентів в 

уявленнях безпеки на глобальний рівень. Крім 

військово-політичного аспекту безпеки висуваються 

соціально-економічні, медико-біологічні, науково-

освітні, інформаційні, екологічні, сільськогосподарські 

та інші системи (підсистем), по’вязаних із безпекою 

країни. 

Тому зараз основна конкурентна перевага будь-

якого сучасного бізнесу лежить в його інформаційній 

сфері. Конкурентну перевагу має той, хто швидше, 

точніше і на більш тривалий термін прогнозує розвиток 

тих чи інших напрямків діяльності або можливих 

проблем і ризиків, потреб бізнесу; хто швидше й 

адекватніше реагує на значущі для діяльності організації 

події та здатний отримувати користь (переваги) навіть з 

несприятливих ситуацій [2, с. 105]. 

Для реалізації вищезазначених умов 

забезпечення конкурентної переваги потрібна 

високоорганізована, високотехнологічна і 
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автоматизована інформаційна сфера, в якій повинні 

підтримуватися ефективні процеси. Така інформаційна 

сфера, заснована тільки на глобальних даних (раніше - 

переважно на локальних), буде більш вразливою. 

Однак з точки зору бізнесу основною причиною 

вразливості інформаційної сфери є невизначеність стану 

її інформаційної бази, що створює іноді значну 

стохастичну складову (ризики) бізнесу. Понесені втрати 

можуть мати природні причини, не пов'язані з 

порушеннями безпеки.  

Підрозділ організації, що забезпечує її безпеку, 

не може і не повинно відповідати за усе. Таким 

«привілеєм» володіє тільки вище керівництво 

організації, і всі помилки - організаційні, управлінські, 

помилки в результаті неадекватної і неефективної 

діяльності – є помилками системи корпоративного 

управління організацій [1, с. 32]. 

Одне з найважливіших завдань підрозділу 

безпеки - формалізація власної діяльності в рамках 

організації (корпорації), тобто визначення спільно з 

вищим керівництвом організації ролі і відповідальності 

підрозділу безпеки в організації [1, с. 33]. 

Роль підрозділу безпеки  повинна визначатися 

сукупністю процесів, які цей підрозділ буде 

підтримувати, і механізмів включення цих процесів в 

загальне корпоративне управління, підтримки цих 

процесів правами (каналами впливу на об'єкт і міра 

впливу), ресурсами і відповідальністю. 

У зв'язку з посиленням залежності діяльності 

організації від безперервності її інформаційних процесів, 

доступності і готовності компонентів інформаційної 

сфери в розряд критичних переходять аспекти, пов'язані 

із забезпеченням безперервності бізнесу. 

 Керівництво організацій все частіше відчуває 

залежність їх діяльності від збоїв, в тому числі 

пов'язаних з ризиковими подіями в інформаційній сфері. 

Складність законодавчого регулювання 

суспільних відносин у цій сфері пов’язана, зокрема, з 
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тим, що об’єктами такого забезпечення одночасно є 

особистість, суспільство та держава, інтереси яких 

збігаються лише частково.  

Якщо правове забезпечення інформаційної 

безпеки особистості знаходиться під контролем як 

державних органів, так і міжнародних правозахисних 

організацій, то регламентація державної безпеки в 

інформаційній сфері, в основному, залишається справою 

самої держави.  

З одного боку, інформаційна безпека 

розглядається з точки зору організації убезпечення 

населення від впливу деструктивної інформації, а також 

захисту інформації, насамперед таємної, комерційної, з 

обмеженим доступом; з другого – актуалізуються 

питання захисту інформаційно-комунікаційних систем, 

які знаходяться під контролем держави [3, с. 78]. 

Серед недоліків законодавства з питань 

інформаційної безпеки можна виділити розпорошеність 

його правових норм у масиві інформаційного 

законодавства, а також те, що згадані норми носять, в 

основному, декларативний характер. На якість 

законодавчих приписів негативно впливає змістовна 

невизначеності деяких основних юридичних понять та 

порушення вимог принципу єдності термінології. 

Насамперед, це стосується базового терміну 

«інформаційна безпека». 

 

 

Використана література 

1.Бекетов Н. Информационная безопасность 

развития государства // Информационные ресурсы 
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злочинності в Україні (системно-структурний аналіз) : 

монографія – К. : КИТ, 2010. – 408 с.  

3. Тихомиров О. О. Протидія кіберзлочинності 
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МОДЕЛЬ ЗАГРОЗ та МОДЕЛЬ ПОРУШНИКА 

автоматизованої системи класу 3, яка призначена 

для обробки інформації з обмеженим доступом Які 

існують загрози для інформаційних ресурсів 

автоматизованої системи класу 3? 

Лібега Лілія Андріївна 

Державний університет телекомунікацій  

Навчально-науковий інститут Захисту 

інформації 

м. Київ 

 

До імовірних загроз інформаційних ресурсів 

автоматизованої системи класу 3 можна віднести: 

- дії користувачів АС при роботі на ПЕОМ, 

які можуть призвести до порушення конфіденційності, 

цілісності, доступності та спостережності інформаційних 

ресурсів АС (помилки у роботі або НСД); 

- дії персоналу, що обслуговує технічні 

засоби АС або приміщення де розташовано АС, які 

можуть призвести до витоку інформації  шляхом 

крадіжки носіїв інформації або їх пошкодження; 

- дії персоналу, що обслуговує технічні засоби 

АС або приміщення де розташовано  АС, які можуть 

призвести до порушення доступності та спостережності 

інформаційних ресурсів АС (виведення з ладу компонентів 

АС); 

- відвідувачі об'єкта  інформаційної  діяльності, 

представники контролюючих органів, які намагаються 

отримати доступ до приміщення АС з метою 

здійснення НСД до інформації або порушення 

доступності та спостереженості інформаційних ресурсів 

АС; 

- дії осіб за межами КЗ, які намагаються 

отримати доступ до приміщення АС  з метою здійснення 

НСД до ІзОД або  порушення доступності  та 

спостереженості інформаційних ресурсів АС; 

- дії осіб  за межами КЗ, які спрямовані на 

перехоплення  інформації технічними засобами 

http://www.dut.edu.ua/ua/29-navchalno-naukoviy-institut-zahistu-informacii-navchalno-naukovi-instituti
http://www.dut.edu.ua/ua/29-navchalno-naukoviy-institut-zahistu-informacii-navchalno-naukovi-instituti
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розвідки (розвідувальні структури інших країн, 

протиправні дії фізичних осіб). [1] 

Порушник може належати до таких категорій: 

 внутрішні порушники; 

o користувачі(клієнти), 

o інженерний склад, 

o співробітники відділів, 

o технічний персонал, що обслуговує будівлю, 

o співробітники служби безпеки, 

o керівники; 

 зовнішні порушники; 

o сторонні особи(відвідувачі), 

o зловмисники. 

Метою порушника може бути:  

- отримання необхідної інформації; 

- отримання можливості вносити зміни в інформаційні 

потоки у відповідності зі своїми намірами; 

- нанесення збитків шляхом знищення матеріальних та 

інформаційних цінностей. 

Приклади дій порушника та типові атаки на 

інформаційній ресурс 

 Віддалене проникнення (remote penetration). Атаки, які 

дозволяють реалізувати віддалене керування 

комп’ютером через мережу. 

 Локальне проникнення (local penetration). Атака, що 

приводить до отримання несанкціонованого доступу до 

вузла, на якому вона ініційована. 

 Віддалена відмова в 

обслуговуванні (remote denial of service). Атаки, що 

дозволяють порушити функціонування системи або 

перезавантажити комп’ютер через мережу (в тому числі 

через Інтернет). 

 Локальна відмова в 

обслуговуванні (local denial of service). Атаки, що 

дозволяють порушити функціонування системи або 

перезавантажити комп’ютер, на якому вони ініційовані. 

Приклади атак цього типу: аплет, що перезавантажує 

процесор (наприклад, відкриттям великої кількості вікон 
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великого розміру), що приводить до неможливості 

обробки запитів інших програм. 

 Сканування мережі (network scanning). Аналіз топології 

мережі і активних сервісів, що доступні для атаки. Атака 

може здійснюватись за допомогою службового 

програмного забезпечення. 

 Використання сканерів 

вразливостей (vulnerability scanning). Сканери 

вразливостей призначені для пошуку вразливостей на 

локальному або віддаленому комп’ютері. Вони в першу 

чергу призначені служити діагностичним інструментом 

системних адміністраторів, але можуть бути використані 

і як зброя для розвідки й атаки. Найвідоміші з таких 

програмних 

засобів:SATAN,SystemScanner,Xspider,nessus. 

 Злом паролів (password cracking). Для цього 

використовуються програмні засоби, що підбирають 

паролі користувачів. В залежності від надійності 

системи зберігання паролів, можуть використовуватись 

методи зламу або підбору пароля за словником. 

 Аналіз протоколів (sniffing - прослуховування трафіку). 

Пасивна атака, яка спрямована на розкриття 

конфіденційних даних, зокрема, ідентифікаторів і 

паролів доступу. 

Використані джерела 

[1] НД ТЗІ 1.4-001-2000 «Типове положення про службу 

захисту інформації в автоматизованій системі» 
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WI-FI 6: ОСОБЛИВОСТІ НОВОГО СТАНДАРТУ 

Овчиннік Сергій Олександрович 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут Захисту 

інформації 

м.Київ 

У цій статті розглянуто новий стандарт 

бездротового зв'язку Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 AX), який так 

само як і мережі 5G набувають актуальності, особливо 

в сучасному світі інформаційних технологій. 

Новий Wi-Fi 6 цікавий з усіх боків. Тут і фізичне 

перестроювання антен, і підтримка OFDMA – 

множинного доступу з ортогональним частотним 

розділенням каналів, і ущільнення інформації за рахунок 

підтримки модуляції QAM 1024, що дозволяє збільшити 

кількість біт інформації, що передається в розрахунку на 

1Гц частотного діапазону, і маркування пакетів в 

каналах з метою розпізнавання «свій-чужий», і сплячі 

режими. Плюс гнучкість налаштування і високі 

швидкості передачі даних. 

У вересні 2019-го об'єднання Wi-Fi Alliance 

офіційно заявило про запуск нового покоління 

бездротової передачі інформації Wi-Fi 6. У Wi-Fi 

Alliance входять найбільші світові виробники 

бездротових технологій і пристроїв       Wi-Fi. 

Саме вони відповідають за розвиток швидкості і 

безпеки Wi-Fi-підключення, а також відповідають за 

сертифікацію гаджетів, які використовують Wi-Fi. 

Попередній стандарт Wi-Fi 5, який затвердили в 

кінці 2014-го, забезпечує швидкість передачі інформації 

до 6,77 Гбіт / сек (846 мб / сек) і до сих пір є 

найпоширенішим в світі. 

У Wi-Fi Alliance заявили, що теоретичний «край» 

Wi-Fi 6 складе 9,6 Гбіт/сек (близько 1,2 Гб / сек), 

дозволить підключати до однієї точки доступу ще 

більше пристроїв і поліпшить захист від сторонніх атак. 

Першими пристроями, які підтримують новий 

стандарт зв'язку, стали флагманські смартфони iPhone 11 
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і Samsung Galaxy Note 10. Представники об'єднання 

говорять, що ключовою зміною в Wi-Fi 6 є не тільки 

швидкість підключення, але і здатність технології 

управляти перевантаженими мережами, оскільки 

сьогодні до однієї точки доступу, як правило, 

підключені відразу кілька пристроїв, що може 

погіршити їх продуктивність. 

На відміну від Wi-Fi 5, нове покоління може 

працювати одночасно в двох діапазонах частот - 2,4 ГГц 

і 5 ГГц, що, з одного боку, має поліпшити якість 

передачі інформації, але, насправді, може виявитися 

неефективним рішенням. 

Wi-Fi 6 також підтримує метод передачі 

інформації OFDMA (Orthogonal Frequency-Division 

Multiple Access), який забезпечує обмін даними з 

декількома користувачами одного спектра радіочастот 

на основі технології частотного поділу каналів OFDM 

(Orthogonal Frequency-Division Multiplexing). 

OFDMA, до речі, буде працювати в парі з 

оновленою технологією просторового кодування MIMO 

(Multiple Input Multiple Output), яка створює враження 

більшого числа даних через один канал і, відповідно, 

збільшує швидкість підключення до мережі. У Wi-FI 6 

до MIMO додали приставку MU (Multi-user або 

розрахований на багато користувачів), що означає 

можливість обміну даними відразу між декількома 

багатоантенними передавачами і приймачами без втрати 

швидкості. 

Також можна виділити нову функцію Target Wake 

Time, яка дозволяє пристроям економити 

електроенергію і відключатися, коли ними не 

користуються. Умовно, можна буде налаштовувати 

режим сну для домашньої або корпоративної мережі, 

щоб через Wi-Fi не передавалися дані, наприклад, в 

нічний час і зберігався заряд акумуляторів гаджетів. 

На перший погляд, здається недоцільним, але з 

розвитком різних смарт-гаджетів і IoT-пристроїв, які 

повинні бути постійно підключені до Wi-Fi, це 
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допоможе заощадити електроенергію і оптимізувати 

завантаженість Мережі. 

Переваги Wi-Fi 6. Обговорюючи відміну Wi-Fi 6 

від Wi-Fi 5, ми згадали деякі з його переваг, таких як 

швидкість, підтримка більшої кількості пристроїв без 

шкоди для швидкості, а також ефективність, але 

найбільше їх набагато більше. 

Безпека: Wi-Fi 6 надає новий протокол безпеки під 

назвою WPA3 (Wi-Fi Protected Access version 3), який 

замінить WPA2. WPA3 шифрує з'єднання між вашим 

пристроєм і точкою доступу, до якої він підключений. 

Він також захищає від атак методом перебору, навіть 

якщо ваш пароль Wi-Fi слабкий. WPA3 не є новим, так 

як деякі сучасні пристрої, які не підтримують Wi-Fi 6, в 

тому числі маршрутизатори вже підтримують його, але з 

Wi-Fi 6 тепер це є стандартом. 

Більше даних з 1024-QAM: з'єднання Wi-Fi 6 

можуть передавати більше даних завдяки 1024-QAM, що 

на 25% швидше, ніж 256-QAM у Wi-Fi 5. 

Більше немає конфліктів Wi-Fi завдяки BSS Color: 

ви напевно вже знаєте, що від сусідніх з'єднань wi-fi 

можуть виникати перешкоди, а Wi-Fi 6 вирішує це за 

допомогою так званого BSS (Sase Service Station) Color. 

Він маркує інші мережі і змушує маршрутизатор 

ігнорувати їх. 

Мінуси Wi-Fi 6. По-перше, в Wi-Fi Alliance, 

нарешті, усвідомили проблему з назвами різних 

стандартів бездротової передачі інформації і з цього 

покоління ввели прості позначення цифрами в порядку 

зростання. 

Якщо раніше для визначення стандартів 

використовували складні індекси IEEE 802.11, що 

означає, увагу, Інститут інженерів електротехніки та 

електроніки, то з запуском Wi-Fi 6 від цієї абревіатури з 

супутніми її цифрами вирішили відмовитися на користь 

приставки Wi-Fi і відповідних поколінь. 

Хоча, деякі виробники можуть почекати з 

перейменуванням і по-старому використовувати 
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попередні позначення. Тому вам слід знати, що Wi-Fi 6 - 

це 802.11ax, Wi-Fi 5 - 802.11ac і, про всяк випадок, Wi-Fi 

4 - 802.11n. 

По-друге,з максимальною швидкістю в 9,6 Гбіт / 

сек. з Wi-Fi 6 не можна завантажувати десятки гігабайт 

менш ніж за одну хвилину. Цей показник є граничним і 

його можна досягти тільки в ідеальних умовах і з дуже 

потужним «залізом». 

Знову ж, нове покоління Wi-Fi має поліпшити 

роботу завантажених мереж і забезпечити стабільне 

підключення для всіх користувачів. Хоча в компанії Intel 

заявляли, що Wi-Fi 6 підвищить середню швидкість 

підключення кожного користувача як мінімум в чотири 

рази навіть в перевантажених мережах. 

По-третє, одночасне використання 2,4 ГГц і 5 ГГц 

діапазонів частот може виявитися марним. Так, до цих 

пір більшість гаджетів підтримують тільки 2,4 ГГц 

підключення, але нові пристрої з підтримкою 5 ГГц, на 

кшталт тих же iPhone 11, Galaxy S10 і деякі бюджетні 

моделі можуть працювати в режимі сумісності, що 

призведе до втрати сигналу в цьому діапазоні через 

перешкоди. 

Ну і, по-четверте, більшість звичайних 

користувачів, у яких до простенькому Wi-Fi-роутера 

підключені як максимум ноутбук, планшет і декілька 

смартфонів, можуть не помітити різницю при переході 

на Wi-Fi 6. Всі доопрацювання в новому стандарті 

інформації були покликані вирішити проблеми 

завантажених мереж і орієнтовані, в першу чергу, на 

корпоративне Wi-Fi-підключення, розумні будинки, 

публічні точки доступу на зразок парків, стадіонів, 

громадського транспорту, торгових центрів і т. д. 

Не варто забувати і про приховані загрози більш 

потужного Wi-Fi і більшої кількості пристроїв, які до 

нього підключені. Припустимо, ви вирішили 

переобладнати свою квартиру в розумний будинок і 

встановили різні смарт-замки, лампочки, розетки, 

датчики входу і виходу, камери і т. Д. Всі ці пристрої 
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будуть підключені до Wi-Fi і, відповідно, стають 

вразливими для атаки. В такому випадку зловмисники 

зможуть не тільки отримати доступ до персональних 

даних, а й безпосередньо керувати розумними 

пристроями у вашому будинку, що є однією з головних 

проблем всіх IoT-гаджетів. 

Так, в Wi-Fi Alliance разом з Wi-Fi 6 анонсували і 

новий протокол безпеки WPA3. Ця технологія повинна 

підвищити рівень безпеки мережі, зокрема, за 

допомогою поліпшеного методу аутентифікації з'єднань 

SAE, який прийшов на зміну вже застарілому PSK з 

використанням пароля для кожного окремого 

користувача. 

Однак, далеко не всі користувачі зможуть 

правильно налаштувати свою мережу і вчасно помітити 

небезпечний стороннє підключення. Особливо у випадку 

з розумними будинками, коли в мережі постійно можуть 

бути більше 10 пристроїв. Без віддаленого доступу 

сисадміна тут не розібратися. 

Детальний опис всіх особливостей і характеристик 

Wi-Fi 6 можна знайти в офіційному документі від Wi-Fi 

Alliance або документі, підготовленому компанією 

Cisco. Далі, ми поговоримо про основні нововведення. 

Підтримка діапазонів 2,4 і 5 ГГц. В ідеалі 

одночасна підтримка 2,4 і 5 ГГц допоможе збільшити 

число сценаріїв роботи з декількома пристроями. Однак 

на практиці від цього переваги може не бути толку. На 

ринку занадто багато legacy-пристроїв (які підтримують 

2,4 ГГц), тому нові девайси будуть регулярно працювати 

в режимі сумісності. 

Підтримка OFDMA. Йдеться про множині доступі 

з ортогональним частотним розділенням (OFDMA). По 

суті, ця технологія є «багатокористувацькою» версією 

OFDM. Вона дозволяє ділити сигнал на піднесучі 

частоти і виділяти їх групи для обробки окремих потоків 

даних. 

Це дозволить синхронно транслюватимуть дані 

відразу декільком клієнтам Wi-Fi 6 з усередненою 
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швидкістю. Але тут є одне застереження: всі ці клієнти 

повинні обов'язково підтримувати Wi-Fi 6. Тому «старі» 

гаджети, знову, виявляються «за бортом». 

Спільна робота MU-MIMO і OFDMA. У Wi-Fi 5 

(це 802.11ac в старих позначеннях, який був 

затверджений в 2014 році) технологія MIMO (Multiple 

Input Multiple Output) дозволяла транслювати дані 

чотирьом клієнтам за допомогою різних піднесуть. У 

Wi-Fi 6 число можливих підключень пристроїв 

збільшили в два рази - до восьми. 

У Wi-Fi Alliance заявляють, що системи MU-

MIMO укупі з OFDMA допоможуть організовувати 

багато користувачів передачу даних зі швидкістю до 11 

Гбіт / с по низхідній лінії зв'язку. Такий результат 

продемонстрували тестові пристрої на CES 2018. Проте 

резиденти Hacker News відзначають, що звичайні 

гаджети (ноутбуки, смартфони) подібної швидкості не 

побачать. 

Під час тестів на CES використовували 

трьохдіапазонний маршрутизатор D-Link DIR-X9000, і 

11 Гбіт / с - це сума максимальних швидкостей передачі 

даних в трьох каналах. Резиденти Hacker News 

відзначають, що найчастіше пристрої використовують 

тільки один канал, тому дані будуть транслюватися зі 

швидкістю до 4804 Мбіт / с. 

Функція Target Wake Time. Вона дозволить 

пристроям переходити в режим сну і «прокидатися» за 

розкладом. Target Wake Time визначає час, коли девайс 

не діє, а коли працює. Якщо гаджет не передає дані в 

конкретний проміжок часу (наприклад, вночі), його Wi-

Fi-підключення «засинає», що економить заряд батареї і 

зменшує завантаженість мережі. 

Для кожного пристрою встановлюється «цільове 

час пробудження» - момент, коли умовний ноутбук 

завжди передає дані (наприклад, в робочі години в 

корпоративних мережах). У такі періоди режим сну 

активуватися не буде. 
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За словами розробників, технологія буде корисна 

при розгортанні Wi-Fi-мереж з високою щільністю. 

Окремі рішення, наприклад, MU-MIMO і OFDMA 

поліпшать якість зв'язку в громадському транспорті, 

корпоративному середовищі, торгових залах, готелях 

або на стадіонах. 

Однак учасники ІТ-спільноти бачать у Wi-Fi 6 

великий мінус в контексті впровадження технології. 

Відчутний результат переходу на Wi-Fi 6 виявиться 

помітний тільки в тому випадку, якщо всі пристрої 

мережі будуть підтримувати новий стандарт. А з цим 

безумовно виникнуть проблеми. 
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ОСОБИСТА БЕЗПЕКА: ОСОБЛИВОСТІ 

ЗАХИСТИТУ ВІД ВИТОКУ ІНФОРМАЦІЇ 

Овчиннік Сергій Олександрович 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут Захисту 

інформації 

м.Київ 

Акаунти в соціальних мережах, історії в браузері, 

відправка листів, «розумні гаджети»  – все це містить 

небезпеку витоку особистої інформації та криється 

практично всюди. В даній роботі розглянуто 

особливості  захисту особистої інформації, аби вона не 

була використана зловмисниками та не потрапила у 

відкритий доступ. 

Експерти у сфері кібербезпеки захищають цифрові 

дані компаній і звичайних користувачів від шахраїв і 

сторонніх осіб. Фінанси, репутація, документи – їх 

збереження безпосередньо залежить від цих фахівців, 

що актуалізує попит на спеціалістів з інформаційної 

безпеки.. 

Актуальним залишається питання, як у сучасному 

світі захистити витік особистої інформації. Адже, при 

встановленні будь-якого програмного забезпечення 

компанія, (наприклад, Microsoft) не приховує, що може 

отримати доступ до дисків користувачів, збирати 

інформацію і надсилати її, щоб з наступним оновленням 

покращити функціонування програмного забезпечення, і 

користувач з цим погоджується, тому що з 

«погодженням» відбувається встановлення і подальше 

користування цим додатком. І постає запитання: чи 

потрібно користуватися спеціальним програмним 

забезпеченням, щоб захистити особисту інформацію від 

витоку і, якщо так, то як це зробити. 

Звичайний середньостатистичний користувач не 

буде розбиратися в тому, який сервіс працюватиме при 

встановленні будь-якого ПЗ, до яких сервісів матиме 

доступ, які дані будуть оброблятися при його 

використанні. Максимум, що користувач може зробити, 



852 
 

якщо він уважно читатиме налаштування, так це 

прибирати галочку з «збирати інформацію про мене?» і 

«відправляти звіти?». Провідний фахівець з безпеки 

компанії ID Finance Олексій Краснов зазначав: «Нічого 

докладати зусиль там, де навряд чи буде якийсь 

результат».[1]  

Інша ситуація, коли дослідник у галузі 

інформаційної безпеки цей додаток почав досконало 

вивчати і аналізувати. Так, він виявить певний експлойт, 

зробить публікацію і випустить патч чи оновлення, яке 

блокує цей експлойт. Microsoft, у свою чергу, виявить, 

що приховану «дірку» чи явну було усунено за 

допомогою стороннього файлу і трафік (збір даних) 

перестав надходити. І компанія випускає нове 

оновлення, яке з їхнього опису вдосконалює 

функціонування програмного забезпечення і таємно 

створює нову «дірку» для витоку інформації. 

Отже, можна зробити висновок, що, коли виникає 

замкнутий круг «загроза – виявлення - усунення загрози 

- нова загроза», оптимальний варіантом є використання 

ліцензійних продуктів, уважність при використанні 

програмного забезпечення, перевірка статистичних 

даних про безпечність використання того чи іншого 

продукту.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО 

СКЛАДОВИХ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ 

БЕЗПЕКИ 

Омельченко М.О., СЗДМ-51 

Державний Університет телекомунікацій  

Навчально-науковий інститут захисту інформації 

м.Київ  

З найдавніших часів питання забезпечення безпеки 

життя людини в її повсякденній діяльності було і 

залишається відкритим, фактори ризику різного роду 

впливів що року поповнюються новими загрозами це 

стосується - навколишнього середовища проживання 

людини, захисту житла, захист від негативних 

природних явищ, забезпечення безпеки промислів і 

виробництва, виробів для споживання і закінчуючи 

захистом людини від людини. 

Однак створення загроз спонукало світ до 

створення «індустрії безпеки» - це малі або великі 

колективи різного роду фахівців, які в свою чергу 

розробляють засоби нападу і засоби захисту включаючи 

такі напрямки, як законодавство і способи ухилення від 

його виконання, засоби економічної розвідки, 

промислового шпигунства, електронної розвідки і 

захисту інформації, фізичного впливу на людину, 

будівлю і споруду, пожежної та охоронної сигналізації, 

відеоспостереження (ВС), систем контролю управління 

доступом (СКУД) та ін. Такі органи забезпечення 

безпеки можуть надавати послуги  захисту як за 

допомогою однієї автономної системи охорони 

(пожежна, охоронна сигналізація, відеоспостереження, 

система контролю управління доступом та ін.) так і 

створювати абсолютно новий етап в побудові системи 

безпеки – інтеграцію.  

Більш складні умови захисту провокують 

застосування і розробку більш складних охоронних 

комплексів. На тлі розвитку ринку виникла необхідність 

інтеграції всіляких підсистем в одну єдину монолітну 
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систему безпеки, яка може вирішувати весь спектр 

поставлених завдань - інтегрована система безпеки. 

Інтегрована система безпеки (ІСБ) – є спільне 

використання ресурсів підсистем (пожежної та 

охоронної сигналізації, відеоспостереження, систем 

контролю управління доступом та іншого), в результаті 

чого система як ціле набуває нових якісних 

властивостей, на відміну від автономної роботи 

підсистем . 

Не дивлячись на те, що ринок пропонує широкий 

асортимент моносистем безпеки, які працюють окремо 

від інших складових технічної охорони, жодна з них не 

здатна повністю захистити інтереси об’єкта 

інформаційної діяльності (ОІД), що охороняється. Тому 

більш ефективною у захисті безпеки є інтегровані 

системи безпеки, які складаються не тільки з підсистем, 

а й з власних каналів зв'язку, баз даних, алгоритмів 

роботи та програмного забезпечення.  

Основні напрями визначаються наступними 

вимогами: 

1 Зниження ролі людини в процесі забезпечення 

безпеки за рахунок підвищення інтелектуальності 

систем; 

2. Зниження рівня помилкових спрацьовувань за 

рахунок більш тісного використання підсистем; 

3. Вимога відкритості. Розробники ІСБ повинні 

забезпечити замовнику за допомогою відкритих 

протоколів можливості підключення систем і 

устаткування інших виробників і гнучкого 

настроювання ІСБ під свої потреби. 

Реалізація зазначених вимог з одного боку 

дозволить збільшити ефективність систем безпеки, 

знизити людський фактор, з іншого - зробить побудову 

інтегрованих систем більш прозорою. 

Оскільки сучасність вимагає більш удосконалених 

та ефективних засобів захисту інформації на ОІД, можна 

вважати, що тема роботи, яка присвячена питанням  

підвищення рівня захисту на ОІД за рахунок 
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використання ІСБ, як високоефективного методу є 

актуальною науковою задачею. 

Об'єднання різних підсистем в рамках єдиної ІСБ 

дозволяє вирішувати питання комплексного 

забезпечення безпеки об'єкта максимально ефективно 

саме за рахунок їх взаємодії та обміну інформацією. 

Можна сказати по-іншому: окремі підсистеми як би 

доповнюють один одного, допомагаючи в кінцевому 

підсумку вирішити спільне завдання - забезпечення 

безпеки.  

Інтеграція системи в єдине рішення дозволяє 

забезпечити комплексний захист об'єктів це дає 

можливість: 

 мінімізувати витрати на оснащення об'єкта 

за рахунок інтеграції систем і використання існуючої 

інфраструктури; 

 об'єднати всі системи безпеки об'єкта в 

єдине інформаційне середовище, з єдиною базою даних і 

єдиним підходом до аналізу подій і прийняття рішень; 

 задавати різноманітні алгоритми взаємодії 

систем за сигналами один одного: включення камер і 

запис, замикання / відмикання дверей, включення систем 

пожежогасіння, сирен і т.д., і забезпечити тим самим 

значний приріст функціональності комплексу; 

 автоматизувати прийняття рішень для 

типових ситуацій; 

 вести комплексний автоматизований аналіз 

даних щодо подій всього комплексу, включаючи 

порівняльний аналіз показань різних систем за обраними 

подій і т.д. (Наприклад дані відеоспостереження, 

охоронної сигналізації та системи контролю доступу); 

 забезпечити оперативне надання керівництву 

достовірних даних; 

 оперативно сповіщати персонал служби 

безпеки і координувати їх дії; 

 знизити кількість інформації, що надходить 

до оператора, і зробити її більш наочною; 



856 
 

 значно зменшити ймовірність помилкових 

дій оператора; 

 мінімізувати залежність системи від 

конкретного виконавця і негативні впливи людського 

чинника. 

Мета ІСБ достатньо проста і передбачає 

об'єднання всіх окремих підсистем безпеки в єдиний 

комплекс з підтриманням їх злагодженої та взаємної 

роботи. 

ІСБ нового покоління - це сучасні мережеві 

системи безпеки з використанням ip-технологій. Такі 

системи дозволяють здійснювати контроль, управління і 

доступ до даних по мережі інтернет. Також сучасні ІСБ 

найчастіше включають в себе: 

 пожежну систему, пожежну сигналізацію і 

систему пожежогасіння; 

 охоронну і тривожну сигналізації; 

 систему контролю та управління доступом 

(СКУД); 

 систему оповіщення і гучного зв'язку; 

 систему охоронного відеоспостереження; 

 систему безперебійного живлення; 

 систему контролю та моніторингу стану 

технологічного обладнання; 

 систему передачі сповіщень; 

 систему організації зв'язку та мережі 

інтернет, а також закритих конфіденційних телефонних 

ліній; 

 систему обліку відвідувачів та ідентифікації 

людей; 

 системи обліку робочого часу 

співробітників. 

Склад кожної конкретної інтегрованої системи 

безпеки може змінюватися - доповнюватися якимись 

новими підсистемами, або навпаки виключати їх із 

загального списку. Це залежить від конкретних завдань, 

визначених на етапі проектування виходячи із 

можливостей та потреб окремо взятого ОІД. Базовий 
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набір підсистем, що входять в інтегровану систему 

безпеки можна представити таким чином: 

- Система охоронної сигналізації; 

- Система пожежної сигналізації; 

- Система контролю і управління доступом – 

СКУД; 

- Система відеоспостереження; 

- Система периметрової безпеки.   

ІСБ повинна забезпечувати виконання наступних 

обов'язкових функцій: 

виявлення загроз, що мають різні причини 

виникнення і характер прояву, відповідно до 

функціонального призначення систем, що входять до 

складу ІСБ; 

- автоматичне реагування ІСБ на виявлену 

загрозу є відповідно до заданої тактикою роботи кожної 

з систем, що входять до її складу: 

- передачу інформації про характер виявленої 

загрози на пристрої відображення, призначені для 

використання черговим оператором; 

- забезпечення можливості ручного 

управління системами, що входять до складу ІСБ; 

- ведення електронного протоколу 

функціонування систем, що входять до складу ІСБ, з 

реєстрацією його в базі даних (БД); 

- модифікацію складу і конфігурації ІСБ 

відповідно до зміни завдань, що вирішуються ІСБ. 

1. До складу ІСБ має входити не менше трьох із 

зазначених базових систем: система тривожної 

сигналізації (СТС); система охоронної сигналізації 

(СОС);система відеоспостереження (СВ); система 

контролю управління доступом(СКУД). 

2. Склад ІСБ може бути доповнений іншими 

системами забезпечення безпеки по ГОСТ Р 53195.1. 

3. Системи, що входять до складу ІСБ повинні 

забезпечувати виконання своїх функцій як у складі ІСБ 

так і автономно. 
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4. Стан режиму роботи кожної з систем, що 

входять до складу ІСБ не повинні створювати 

перешкоди в роботі інших систем. 

5. Відмова (несправність) одній з систем, що 

входять до складу ІСБ, не повинен впливати на 

працездатність інших систем. 

6. Модифікація складу і конфігурації ІСБ за 

рахунок збільшення кількості використовуваних ТЗ в 

кожної з вхідних в неї систем не повинна призводити до 

відмови або погіршення функціональних параметрів 

ІСБ. 

7. Пріоритет передавання тривожних сповіщень та 

відображення інформації про виявлені загрози в ІСБ слід 

віддавати системам, функціонування яких спрямоване на 

виявлення загроз, що займають більш високе положення 

в наступному списку: 

• загроза життю і здоров'ю людини: 

• загроза розкрадання, пошкодження або знищення 

майна. 

Виявлення загрози однієї з систем, що входять до 

складу ІСБ в разі необхідності може призводити до 

автоматичного реагування і інших систем ІСБ. 

Переваги ІСБ: 

Можливість інтеграції довільного обладнання. 

Провести інтеграцію можливо як при наявності 

відкритих загальнодоступних ПЗ, так і на апаратному 

або транспортному рівні, коли ПЗ для обладнання не 

існує або воно з якихось причин недоступне. 

Великий набір можливостей взаємодії 

устаткування між собою. 

Можливість розробки особливих характеристик 

програмного забезпечення в процесі інтеграції. 

Недоліки ІСБ: 

Необхідні додаткові ресурси на інтеграцію нового 

обладнання та на оновлення драйверів при зміні версій 

прошивок і обладнання. Це можливо тільки у випадку, 

якщо замовнику необхідно інтегрувати нове обладнання, 

яке до нього не було інтегровано. 
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Іноді доводиться дублювати функціональні 

можливості в декількох місцях одночасно. Наприклад, 

ведення бази даних пропусків в інтегрованій системі і у 

вихідній базі підсистеми контролю і управління 

доступом. 

Отже, інтегровані системи допомагають вирішити 

відразу ряд важливих питань: 

 Зменшити витратну частину об'єкта на забезпечення 

системами і підсистемами охорони за рахунок 

зменшення апаратної частини; 

 Систематизувати і зробити більш зрозумілою 

інформацію, яка надходить на центральний пульт 

управління; 

 У разі частого виникнення однорідних ситуацій, 

запрограмувати систему на прийняття типових рішень; 

 Зменшити ймовірність помилок за рахунок внесення 

корективів в програмне забезпечення і налаштування 

системи. 

 Забезпечити більш посилений захист самої системи. Це 

легше втілити в життя, ніж в разі застосування 

розрізнених автономних охоронних систем. 

Варто зокреслити перспективи розвитку ІСБ. Їх 

основні напрями визначаються вимогами часу. В першу 

чергу необхідно зниження кількості помилкових 

спрацьовувань. Цього можна досягти за рахунок більш 

тісної взаємодії всіх систем. Також, зниження ролі 

людського фактору і підвищення «інтелектуальності». 

Це реалізується в ускладненні детекторів руху, 

алгоритмів розпізнавання і створення сценаріїв взаємодії 

систем. Тут допоможе тільки потужне програмне 

забезпечення. 

 

Література: 

1. Интеграция как новый подход к построению 

систем безопасности. [Електронний ресурс] / Журавлев 

С.П. //Журнал научных публикаций аспирантов и 

докторантов. - 2016 – 123с. 
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ПРИКЛАДИ ДІЙ ПОРУШНИКА ТА ТИПОВІ 

АТАКИ НА ІНФОРМАЦІЙНІЙ РЕСУРС 

Ліщук Інна Володимирівна 

Державний університет телекомунікацій  

Навчально-науковий інститут Захисту 

інформації 

м. Київ 

Наведемо спрощену класифікацію, яка відображає 

найбільш типові атаки на розподілені автоматизовані 

системи. Ця класифікація запропонована Питером 

Меллом (PeterMell): 

1. Віддалене проникнення (remote penetration). Атаки, які 

дозволяють реалізувати віддалене керування 

комп’ютером через мережу. 

2. Локальне проникнення (local penetration). Атака, що 

приводить до отримання несанкціонованого доступу до 

вузла, на якому вона ініційована. 

3. Віддалена відмова в обслуговуванні (remote denial of 

service). Атаки, що дозволяють порушити 

функціонування системи або перезавантажити 

комп’ютер через мережу (в тому числі через Інтернет). 

[1] 

4. Локальна відмова в обслуговуванні (local denial of 

service). Атаки, що дозволяють порушити 

функціонування системи або перезавантажити 

комп’ютер, на якому вони ініційовані. Приклади атак 

цього типу: аплет, що перезавантажує процесор 

(наприклад, відкриттям великої кількості вікон великого 

розміру), що приводить до неможливості обробки 

запитів інших програм. 

5. Сканування мережі (network scanning). Аналіз топології 

мережі і активних сервісів, що доступні для атаки. Атака 

може здійснюватись за допомогою службового 

програмного забезпечення. 

6. Використання сканерів вразливостей (vulnerability 

scanning). Сканери вразливостей призначені для пошуку 

вразливостей на локальному або віддаленому 

комп’ютері. Вони в першу чергу призначені служити 

http://www.dut.edu.ua/ua/29-navchalno-naukoviy-institut-zahistu-informacii-navchalno-naukovi-instituti
http://www.dut.edu.ua/ua/29-navchalno-naukoviy-institut-zahistu-informacii-navchalno-naukovi-instituti
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діагностичним інструментом системних адміністраторів, 

але можуть бути використані і як зброя для розвідки й 

атаки. Найвідоміші з таких програмних 

засобів:SATAN,SystemScanner,Xspider,nessus. 

7. Злом паролів (password cracking). Для цього 

використовуються програмні засоби, що підбирають 

паролі користувачів. В залежності від надійності 

системи зберігання паролів, можуть використовуватись 

методи зламу або підбору пароля за словником. 

8. Аналіз протоколів (sniffing - прослуховування трафіку). 

Пасивна атака, яка спрямована на розкриття 

конфіденційних даних, зокрема, ідентифікаторів і 

паролів доступу. 

9. Підміна об’єкта (spoofing). Типові приклади: 

несправжнійDNS-сервер, підмінаIP-адреси джерела 

(IPspoofing), несправжнійARP-запит (ARPspoofing). [2] 

Використані джерела 

[1] https://wiki.tntu.edu.ua 

[2] http://virt.ldubgd.edu.ua 

  

http://virt.ldubgd.edu.ua/
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ПРИНЦИПИ REST API 

Андрущенко Катерина Юріївна 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут захисту інформації 

м.Київ 

REST - це абревіатура для представницького 

державного переказу. Це архітектурний стиль для 

розподілених гіпермедіа-систем і вперше був 

представлений Роєм Філдінгом у 2000 році у своїй 

знаменитій дисертації. Як і будь-який інший 

архітектурний стиль, REST також має свої 6 керівних 

обмежень, які повинні бути задоволені, якщо інтерфейс 

потрібно називати RESTful. 

Керівні принципи REST [1]: 

1. Client–server – відокремлення проблеми 

користувальницького інтерфейсу від проблем зберігання 

даних покращує портативність користувальницького 

інтерфейсу на кількох платформах та покращує 

масштабованість шляхом спрощення компонентів 

сервера. 

2. Stateless – кожен запит від клієнта до сервера 

повинен містити всю інформацію, необхідну для 

розуміння запиту, і не може скористатися будь-яким 

збереженим контекстом на сервері. Тому стан сесії 

повністю зберігається у клієнта. 

3. Cacheable – обмеження кешу вимагають, щоб 

дані у відповіді на запит неявно або явно позначали як 

кешовані або не кешовані. Якщо відповідь є кешованою, 

то кеш клієнта надається право повторно 

використовувати ці дані відповіді для наступних, 

рівнозначних запитів. 

4. Uniform interface – За допомогою застосування 

принципу загальної інженерії програмного забезпечення 

до компонентного інтерфейсу спрощується загальна 

архітектура системи та покращується видимість 

взаємодій. Щоб отримати єдиний інтерфейс, для 

керування поведінкою компонентів потрібно кілька 

архітектурних обмежень. REST визначається чотирма 



863 
 

обмеженнями інтерфейсу: ідентифікація ресурсів; 

маніпулювання ресурсами через представництва; 

повідомлення з самоописанням; і, гіпермедіа як двигун 

стану застосування. 

5. Layered system – рівневий стиль системи 

дозволяє архітектурі складатися з ієрархічних шарів, 

обмежуючи поведінку компонентів таким чином, що 

кожен компонент не може "бачити" за межами прямого 

шару, з яким вони взаємодіють. 

6. Code on demand (optional) – REST дозволяє 

розширити функціональність клієнта, завантаживши та 

виконавши код. Це спрощує роботу клієнтів, зменшуючи 

кількість функцій, необхідних для попередньої 

реалізації. 

Переваги використання REST [2]: 

- масштабування взаємодії компонентів системи 

(додатків); 

- узагальненість інтерфейсів; 

- незалежне впровадження компонентів; 

- наявність проміжних компонентів, що знижують 

затримку і посилюють безпеку. 

Використана література: 

1. What is REST [Електронний ресурс] – Режим 

доступу : https://restfulapi.net/. 

2. REST: простым языком [Електронний ресурс] – 

Режим доступу : https://medium.com/@andr.ivas12/rest-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B

%D0%BC-

%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B

C-90a0bca0bc78. 

  

https://restfulapi.net/
https://medium.com/@andr.ivas12/rest-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BC-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%BC-90a0bca0bc78
https://medium.com/@andr.ivas12/rest-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BC-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%BC-90a0bca0bc78
https://medium.com/@andr.ivas12/rest-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BC-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%BC-90a0bca0bc78
https://medium.com/@andr.ivas12/rest-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BC-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%BC-90a0bca0bc78
https://medium.com/@andr.ivas12/rest-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BC-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%BC-90a0bca0bc78
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ПРИХОВУВАННЯ ЗЛОВМИСНИКОМ СЛІДІВ 

ПРИСУТНОСТІ В СИСТЕМІ 

Рєзнік Роман Вікторович 

Державний університет телекомунікацій  

Навчально-науковий інститут Захисту 

інформації 

м. Київ 

Вся інформація, яка зберігається у комп'ютері, 

домашньому або робочому, – це відображення 

діяльності в віртуальному світі Інтернету. І розкриття 

цієї інформації призводить до порушення 

конфіденційності. Працюючи на комп'ютері, особа 

неминуче залишає за собою сліди в віртуальному 

комп'ютерному світі. Сліди, які, якщо не вжити 

спеціальних заходів, запросто дозволяють 

ідентифікувати особистість в реальному, фізичному 

просторі, що дуже часто призводить до неприємностей. 

Є два аспекти завдання приховування слідів:  

 локальна безпека (всі дії в віртуальному 

комп'ютерному світі залишають сліди і в системі 

користувача також, що може стати джерелом великих 

проблем, адже це може стати доказами протизаконних 

дій); 

 глобальна безпека (при проникненні в 

кіберпростір порушнику слід залишати якомога менше 

слідів. Слід розуміти, що будь-які дії в Інтернеті 

відслідковуються веб-серверами і фіксуються в лог-

файли як на серверах провайдера Інтернету, так і 

відвіданих серверах. 

Кроки для зачистки перебування системи 

локально: 

1. Очистка реєстру. Цей крок потрібно робити в ручну. 

Справа в тому, що автоматизовані утиліти очищення 

реєстру, наприклад, Norton Utilities, забезпечують 

видалення тільки непотрібних записів, що залишилися 

після установки / видалення програм, створення і 

видалення ярликів і так далі. Вибірково очищати реєстр 

від конфіденційних даних вони не вміють, і все це слід 

http://www.dut.edu.ua/ua/29-navchalno-naukoviy-institut-zahistu-informacii-navchalno-naukovi-instituti
http://www.dut.edu.ua/ua/29-navchalno-naukoviy-institut-zahistu-informacii-navchalno-naukovi-instituti
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робити вручну, в кращому випадку за допомогою 

саморобних сценаріїв. Так що кращий вихід - це 

закриття доступу до реєстру для всіх, крім 

адміністратора, що можна зробити засобами редактора 

реєстру regedt32.  

2. Очистка log-файлів програм авто запуску, якщо вони є. 

За допомогою логвайперу «руткіт» – це комп’ютерна 

програма, яка повністю приховує свою присутність і 

роботу на комп’ютері. Руткіт зазвичай встановлюється в 

якості шкідливого програмного забезпечення і його 

дуже складно виявити. Іноді його можна виявити за 

такими ознаками, як завантаження процесора 

невідомими процесами або наявність нез’ясовного 

мережевого трафіку. У сучасному світі з 

високопродуктивними комп’ютерами і широкосмуговим 

інтернет з’єднанням ідентифікувати наявність руткіта 

подібним чином практично неможливо. Як правило, їх 

використовують для приховування програм 

клавіатурних шпигунів, програм поширюють спам або 

для надання доступу до комп’ютера зловмисникові з 

інтернету. Цей термін з’явився з назви облікового запису 

з правами адміністратора в операційній системі Unix, 

хоча сьогодні руткіти зустрічаються у всіх операційних 

системах, включаючи Linux , Mac OS X і Microsoft 

Windows. [1] 

3. Відключення аудиту. Для цього використовують утиліту 

auditpol.exe з комплекту інструментів W2RK. З її 

допомогою можна відключати (і включати) аудит як 

локального, так і віддаленого комп'ютера.  

Кроки для зачистки перебування системи в 

Інтернеті: зловмисник може підмінити IP-адресу 

комп'ютера, використавши анонімайзер або проксі-

сервер Браузер Тор, який приховує дану адресу.  

Спосіб виконання руткіта: 

 Режим користувача: даний вид руткіта 

перехоплює системні запити і фільтрує інформацію, що 

повертається API (Application Programming Interface). 
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Найбільш відомий руткіт, що належить до даному 

побачимо, це Hacker Defender. 

 Режим ядра (ядро операційної системи): такі 

руткіти модіціруют структуру даних ядра, а також 

перехоплюють власний API ядра. Це найбільш надійний 

і дієвий спосіб перехоплення системи. 

 

Використані джерела 

[1] http://alex-shtilev.narod.ru. 
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ТИПОВИЙ СЦЕНАРІЙ РЕАГУВАННЯ НА 

ІНЦИДЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

Лібега Лілія Андріївна 

Державний університет телекомунікацій  

Навчально-науковий інститут Захисту 

інформації 

м. Київ 

Що таке інцидент інформаційної безпеки? 

Інцидент інформаційної безпеки (information 

security incident) – це одна або декілька небажаних або 

несподіваних подій інформаційної безпеки, які зі 

значним ступенем вірогідності призводять до 

компрометації операцій бізнесу і створюють загрози для 

інформаційної безпеки.[1] 

Подія це виникнення або зміна певного набору 

обставин. Якщо подія пов’язана з функціонуванням 

інформаційної системи та становить або може становити 

загрозу для безпеки інформаційної, то вона стає 

інцидентом інформаційної безпеки. 

Як реагувати на інцидент інформаційної 

безпеки? 

Процес реагування на інциденти проходить в 

кілька етапів. Перший і початковий етап передбачає 

створення та підготовку команди реагування на 

інциденти, а також отримання необхідних інструментів 

та ресурсів. Під час підготовки організація також 

намагається обмежити кількість інцидентів, що 

відбуватимуться, вибравши та впровадивши набір 

функцій контролю та попередження на основі 

результатів оцінки ризиків. Проте завжди є залишковий 

ризик, який неминуче залишатиметься після 

впровадження контролю. Таким чином, своєчасне 

виявлення та сповіщення про будь-які порушення 

безпеки є невід’ємною складовою процесу реагування. 

Адже, відповідно до серйозності інциденту, організація 

може пом’якшити його наслідки, усунувши порушення і 

зрештою відновлюючи систему. Під час цієї фази 

активність часто повертається до етапу виявлення та 

http://www.dut.edu.ua/ua/29-navchalno-naukoviy-institut-zahistu-informacii-navchalno-naukovi-instituti
http://www.dut.edu.ua/ua/29-navchalno-naukoviy-institut-zahistu-informacii-navchalno-naukovi-instituti
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аналізу - наприклад, щоб дізнатися, чи були заражені 

додаткові хости шкідливими програмами під час 

викорінення інциденту зловмисного програмного 

забезпечення.  

При прийнятті від користувачів та систем 

сповіщень чи повідомлень про події ІБ, необхідна їх 

реєстрація. Надалі потрібно визначити чи є подія 

інцидентом інформаційної безпеки. У разі наявності 

ознак належності події до інцидентів ІБ проводиться 

попередній аналіз, збір та уточнення інформації про 

подію, визначається класифікація інцидентів за рівнем 

критичності до якого відноситься подія. Останнім 

кроком реагування є фіксація результатів реагування на 

інциденти ІБ, їх закриття в системі реагування та 

інформування ініціаторів повідомлень про закриття 

інцидентів. 

Після того, як інцидент буде повністю оброблений, 

організація видає звіт, який детально описує причину 

виникнення, вартість збитків, які завдав інцидент та 

кроки, які організація повинна вжити для запобігання 

майбутніх інцидентів.  

Отже, основними завданнями етапу розслідування 

інциденту інформаційної безпеки є: 

 точно діагностувати інцидент; 

 локалізація та мінімізація наслідків та втрат; 

 виявлення основних причин виникнення 

інциденту 

 збір доказів інциденту; 

 відновлення скомпрометованих 

інформаційних систем;  

 вдосконалення систем безпеки; 

 впровадження заходів захисту для 

унеможливлення таких інцидентів у майбутньому. 

 

Використані джерела 

[1] ІSО/ІЕС 27000 

[2] https://aws.amazon.com 

  

https://aws.amazon.com/
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ВИЗНАЧЕННЯ РОЛІ І МІСЦЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

ФАХІВЦІВ З КІБЕРБЕЗПЕКИ ЩОДО 

РОЗСЛІДУВАННЯ КІБЕРІНЦИДЕНТІВ В 

КОРПОРАТИВНІЙ ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ. 

Лібега Лілія Андріївна 

Державний університет телекомунікацій  

Навчально-науковий інститут Захисту 

інформації 

м. Київ 

 

Одним з основних завдань фахівців з кібербезпеки 

є розробка Політики інформаційної  безпеки (далі – 

Політика).  Дана Політика повинна визначати основні 

методи та принципи управління інформаційної безпеки в 

корпоративній інформаційній системі. Ціллю такої 

політики є впровадження та функціонування системи 

управління інформаційною безпекою (далі – СУІБ), яка 

буде забезпечувати захист інформаційних ресурсів від 

внутрішніх та зовнішніх загроз, навмисних та 

ненавмисних дій працівників компанії, при цьому 

забезпечуючи її безперервну роботу, а також, сприяти 

мінімізації ризиків операційної діяльності та створювати 

позитивну репутацію компанії при роботі з клієнтами. 

Політику безпеки необхідно постійно переглядати та 

покращувати, вносячи корегування та оновлення. 

Політика розповсюджується на компанію у цілому , на 

всіх її співробітників. Політика переглядається за 

необхідністю, але не рідше, ніж один раз на рік. 

Причинами внесення змін до політики можуть бути 

внесення змін бізнес-цілей, ризиків або будь-які зміни в 

інформаційній інфраструктурі чи впровадження нових 

інформаційних технологій. Корегування можуть 

вноситись також при зміні в законодавчих нормах. 

Керівництво компанії повинне чітко розуміти, що 

інформаційна безпека є важливим сегментом. Тому, всі 

стратегії розвитку інформаційних технологій компанії та 

проекти, які пов’язані з інформаційними технологіями, 

узгоджуються з Політикою інформаційної безпеки. 

http://www.dut.edu.ua/ua/29-navchalno-naukoviy-institut-zahistu-informacii-navchalno-naukovi-instituti
http://www.dut.edu.ua/ua/29-navchalno-naukoviy-institut-zahistu-informacii-navchalno-naukovi-instituti
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В межах своїх  службових обов’язків та 

повноважень кожен працівник компанії повинен 

дотримуватися Політики та підтримувати відповідний 

рівень інформаційної безпеки. 

Фахівці з кібербезпеки також проводять заходи 

щодо підвищення рівня обізнаності працівників в 

питаннях інформаційної безпеки. Такі заходи включають 

навчання працівників, інформування та проведення 

перевірки засвоєння поданого матеріалу.  

Одне з головних завдань фахівця з кібербезпеки це 

вчасно виявити загрозу. Найпростішим способом 

виявити загрозу шкідливого програмного забезпечення 

це співставлення коду програми з сигнатурами відомих 

шкідливих програм. Перелік таких сигнатур 

використовують антивірусні програми, які формують з 

них чорний список. Антивірусна програма перевіряє, чи 

відповідає аналізований файл контрольній сумі з 

чорного списку. 

Але недоліком такого підходу є те, що 

новостворене шкідливе програмне забезпечення не 

занесене до таких списків. Тобто, зловмисники можуть 

обійти розпізнавання шляхом внесення деяких змін до 

сигнатури. Можна використати евристичний аналіз, при 

якому порівнюється не цілий файл, а його фрагменти. 

Другий підхід виявлення шкідливого програмного 

забезпечення – поведінковий. При такому підході, 

антивірус ізолює шкідливу програму в спеціальне 

середовище для безпечного виконання програм (далі – 

пісочниця). Але такий підхід є досить ресурсномістким, 

при запуску пісочниці, продуктивність системи може 

значно погіршитися.  

Для обходу таких недоліків, існують онлайн-

системи перевірки репутації файлів. Якщо локальна 

антивірусна програма не впевнена в достовірності 

файлу, його можна перевірити в білих списках  за 

допомогою таких онлайн-сервісів. Якщо 

підтверджується, що код безпечний, запуск файлу буде 

дозволений. Якщо код невідомий, він відправляється на 
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сервери розробника для централізованого аналізу, де 

його поведінку перевіряють на підозрілу активність.  

Все це зазвичай відбувається без участі 

користувачів. Адмініструванням антивірусної програми 

займається Адміністратор системи антивірусного 

захисту – відповідальний працівник інформаційної 

безпеки, до обов’язків якого входить забезпечення 

функціонування засобів системи антивірусного захисту 

в обчислювальній мережі та інших інформаційних 

системах компанії згідно з вимогами політики безпеки. 

Дуже важливо використовувати тільки ліцензійне 

антивірусне програмне забезпечення. 

Адміністратор системи антивірусного захисту 

повинен забезпечити встановлення антивірусного ПЗ на 

всіх робочих станціях та серверах компанії, та здійснити 

налаштування, необхідні  для неперервного 

антивірусного моніторингу, а також регулярних 

перевірок жорстких дисків не рідше одного разу на 

місяць.  

Для захисту електронної пошти від різноманітних 

загроз соціальної інженерії та запобіганню 

несанкціонованому розголошенню інформації повинна 

бути організована антивірусна перевірка вхідних і 

вихідних електронних повідомлень на робочих станціях 

та серверах.  

Обов’язково, фахівці з інформаційної безпеки 

проводять різноманітні заходи з навчання працівників 

розпізнавати зловмисні електронні листи. Достовірність 

відправника електронного листа потрібно вияснити, не 

можна переходити по неперевіреним гіперпосиланням та 

відкривати невідомі вкладення. Необхідно ігнорувати всі 

підозрілі листи і повідомляти про подібні випадки 

відповідним фахівцям.  

Фахівці повинні забезпечити належну перевірку 

матеріалів, що одержуються поза межами інформаційної 

інфраструктури компанії та передаються електронними 

каналами зв’язку чи зовнішніми носіями. Перевірку 
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проходять всі файли, електронна пошта, канали 

Інтернету, будь-які флеш носії тощо. 

Фахівець з інформаційної безпеки повинен 

забезпечити коректну та постійну роботу антивірусного 

програмного забезпечення, його постійне оновлення. 

Видалення, відключення чи блокування оновлень 

забороняється.  

Антивірусна система забезпечує як внутрішню 

мережу компанії, так і мережевий периметр. 

Особливо потрібно контролювати встановлення, 

оновлення та будь-які зміни всього використовуваного 

програмного забезпечення компанії. Все ПЗ обов’язково 

проходить перевірку на наявність шкідливого ПЗ.  

Рекомендується використовувати лише ліцензійне 

програмне забезпечення. 

За міжнародною стандартизацією NIST з метою 

забезпечення процесів управління інцидентами 

комп’ютерної безпеки необхідно створити Групу 

реагування на інциденти ІБ (computer security incident 

response team, CSIRT) , на чолі з Адміністратором 

управління інцидентами ІБ. На Групу реагування на 

інциденти ІБ покладаються наступні функціональні 

обов’язки:  

 визначення та надання інформації стосовно виникнення 

подій ІБ;  

 організація процесу швидкого та вчасного реагування на 

інциденти ІБ;  

 організація процесів реєстрації, розслідування та аналізу 

інцидентів ІБ;  

 розробка документації необхідної для належного 

функціонування системи управління інцидентами ІБ;  

 регулярне проведення тестування систем управління 

інцидентами ІБ; 

 участь у навчанні співробітників щодо питань 

інформаційної безпеки;  

 вдосконалення систем управління інцидентами ІБ та 

загальної Політики безпеки компанії.  
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Члени Групи реагування на інциденти ІБ 

уповноважені: 

 отримувати від працівників Компанії, що мають 

відношення до інцидентів ІБ, усні чи письмові 

пояснення, а також консультації фахівців;  

 ознайомлюватись з документами задіяними в інциденті, 

використовувати матеріали в обробці інциденту;  

 за результатами аналізу інцидентів ІБ ініціювати 

проведення службових розслідувань щодо інцидентів.  

 

 

Використані джерела: 

[1] NIST SP 800-61 Computer security incident handling 

[2] https://aws.amazon.com 

  

https://aws.amazon.com/
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КІБЕРБЕЗПЕКА НА ЗАХИСТІ БІЗНЕСУ 

Сарапіна Аліна Костянтинівна 

, бакалавр, студентка 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут захисту інформації 

м. Київ 

Багато компаній сприймають кібербезпеку, вже після 

того, як їх це зачепить, а до того постійно відкладають її 

реалізацію. Фактично, безпекою займаються ті компанії, 

які після атак 2017 року не мали змогу працювати 

тиждень і більше.  Кіберстрахування не передбачає 

проведення технічних заходів, але водночас є 

ефективним інструментом страхування ризиків 

фінансових втрат внаслідок атак хакерів, фішингу, 

кібервимагання, втрат конфіденційної інформації, 

персональних даних, комерційної таємниці, а також у 

випадку виникнення упущеної вигоди. В нашій країні 

надання подібних послуг є майже відсутнім.  

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ В КОМПАНІЇ 

 

Всі ми знаємо про загрози бізнесу. Механізми 

забезпечення належної кібербезпеки в компанії можна 

поділити на технічні та правові. Важливою складовою 

захисту є постійне оновлення засобів забезпечення 

безпеки та підняття рівня захисту. Всі компанії 

контактують з контрагентами, постачальниками та 

клієнтами. Існує багато анти-спам рішень, але, нажаль, 

вони мають певні вади. DDoS у більшості випадків 

пов’язують не з злочинними діями, а з налаштування 

мережі самого підприємства. Якщо компанія орієнтовна 

на спілкування з широким колом користувачів, то є 

необхідність в пом’якшенні системи захисту, але все це 

залежить від профілю і потреб компанії, виходячи з того 

який напрямок спілкування. 

 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ В ОРГАНІЗАЦІЇ 
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Бізнес повинен сформувати більш глибоке розуміння 

існуючих на сьогоднішній день кіберризиків, 

забезпечити належний моніторинг та розробити плани 

швидкого реагування, не обмежуючись заходами 

запобігання ризикам. Своєчасного оновлення антивіруса 

і блокування сумнівних сайтів на офісних комп’ютерах 

недостатньо. Надавачі цифрових послуг повинні 

забезпечити рівень безпеки, співмірний з рівнем ризику, 

що виникає для безпеки цифрових послуг, які вони 

надають. Сьогодні компаніям складніше ніж коли-

небудь чітко визначити критичні точки у власній 

багатогранній інфраструктурі через яку вони 

взаємодіють з оточуючим світом. Такі умови створюють 

підґрунтя для хакерських атак. 

 

Література 

 

https://legalitgroup.com/kiberbezpeka-biznesu-tse-ne-lishe-

tehnichni-zahodi/ 

https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/press-room/press-

release/2018/tmt-predictions-2019.html 

http://www.pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/7/24.pdf 

  

http://www.pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/7/24.pdf
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«ДІЯ» - ОБЛЕГШЕННЯ ДЕРЖПРОЦЕСІВ ЧИ 

НЕБЕЗПЕКА? 

Тищенко Сергій Володимирович 

Державний університет телекомунікацій, 

м. Київ 

 

«Дія» — це онлайн-сервіс державних послуг, над яким 

працює Міністерство цифрової трансформації України. 

Відомо, що проектом займалися розробники 

з українського EPAM (на волонтерських засадах). 

Звичайно, EPAM — серйозні хлопці і вони навряд 

чи будуть ризикувати своїм ім'ям, роблячи 

застосунок «на коліні». Але чи проводився незалежний 

аудит? Тести на безпеку? Якщо ж тести були, — хто їх 

проводив, скільки разів і на яких етапах? 

Якщо ми цього не знаємо — як правило, не довіряємо 

за замовчуванням. Та й тепер EPAM відходить від 

розробки програми та її продовжить державна IT-

компанія DIIA. 

Висновки робити поки що рано, але, ще раз, компанія — 

державна, зарплати, ймовірно, будуть нижчими 

за ринкові. Хто піде на ці посади? Подивимося. Хоча 

вже зараз помітно, що після публічного запуску 

державні реєстри не витримують навантаження, 

а «Електронний кабінет водія» у багатьох користувачів 

не відкривається в перші дні роботи програми. 

Що може бути ще — покаже час. Напевно, шахраї 

зможуть знайти способи, 

як використовувати «Дію» в своїх «темних справах». 

Якщо вони вже зараз легко викрадають SIM-карти і 

крадуть гроші з рахунків, то тепер, захопивши доступ до 

інтернет-банкінгу (через перевипуск SIM-карти), 

зможуть авторизуватися в застосунку «Дія», отримати 

доступ до прав, техпеспорта, а пізніше і до паспорта, і 

до всього іншого, що планують впровадити. 

Якого роду збиток зможуть завдати — буде видно 

пізніше. Тому, не чекаючи перших кейсів — потрібно 

хоча б прив’язати свою SIM-карту до паспорта. 



877 
 

В підсумку. Я сам користуюся застосунком ще з бета-

тесту і вважаю, що проект потрібний, а старт хороший. 

Але завжди потрібно бути уважним, розуміти 

що як працює і розуміти, що завжди є ризики. 

Які дані з мого телефону збирає додаток? 

Тільки crash-логи — звіти про помилки в додатку, якщо 

він раптом починає працювати некоректно. Уся 

інформація в логах ніяк не прив'язана до конкретної 

людини. 

«Дію» можна обвалити DDоS-атакою або просто 

великим напливом людей? 

Це малоймовірно. Додаток вже витримував 

навантаження в 100—150 тисяч користувачів на годину, 

і в разі необхідності можна підключати додаткові 

потужності. Але крім «Дії» в процесі беруть участь і 

державні реєстри — тож невідомо, як вони відреагують 

на підвищення активності. 

Цифровий ключ можуть вкрасти та використовувати 

в «Дії» без мого відома? 

Вкрасти можуть, але це буде даремно. Зараз для 

авторизації через банк цифровий підпис не потрібен — 

вхід відбувається через банківський додаток зі 

встановленою двофакторною аутентифікацією: ви 

вводите або свій телефон, або номер карти, і пароль 

приходить на підв'язаний мобільний пристрій. 

Ви все зробили неправильно! У мене не працює 

додаток! 

Причин може бути декілька. Перша — проблема з 

телефоном. Додаток не встановлюється на пристрої з 

root-доступом, тобто з правами суперкористувача — це 

питання безпеки. Крім того, «Дія» може не запускатися 

на телефонах, в яких виробник вніс зміни до операційної 

системи. 

Друга ймовірна причина — проблема з авторизацією 

через банк. Можливо, інформація про вас могла 

застаріти, або ж на телефоні встановлена не остання 

версія банківської програми. 
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Третя причина некоректної роботи — чистота даних у 

реєстрах. Через помилки в держреєстрах ваші дані 

можуть не відображатися або завантажуватися 

неправильно. 

Отже, якщо ви не знаєте, навіщо вам цей застосунок – 

подумайте, чи потрібно воно вам взагалі. 

 

Література: 

1. https://nv.ua/ukr/techno/technoblogs/dodatok-diya-shcho-

potribno-znati-pro-cifrovu-bezpeku-50069060.html 

2. https://nakipelo.ua/uk/chi-bezpechno-koristuvatisya-

dodatkom-diya-rozbir/ 

  

https://nv.ua/ukr/techno/technoblogs/dodatok-diya-shcho-potribno-znati-pro-cifrovu-bezpeku-50069060.html
https://nv.ua/ukr/techno/technoblogs/dodatok-diya-shcho-potribno-znati-pro-cifrovu-bezpeku-50069060.html
https://nakipelo.ua/uk/chi-bezpechno-koristuvatisya-dodatkom-diya-rozbir/
https://nakipelo.ua/uk/chi-bezpechno-koristuvatisya-dodatkom-diya-rozbir/
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ТЕХНОЛОГІЇ РОЗПІЗНАВАННЯ МОВИ 

Костроміна Марія Олександрівна  

                                              Державний Університет 

Телекомунікацій 

                              Навчально-науковий інститут захисту 

інформації                                                                                                       

м.Київ 

Системи розпізнавання голосу - це обчислювальні 

системи, які можуть визначати мова говорить із 

загального потоку. Ця технологія пов'язана з 

технологією розпізнавання мови, яка перетворює 

вимовлені слова в цифрового тексту сигнали, шляхом 

проведення процесу розпізнавання мови 

машинами. Обидві ці технології використовуються 

паралельно: з одного боку для ідентифікації голосу 

конкретного користувача з іншого боку для 

ідентифікація голосових команд за допомогою 

розпізнавання мови. Розпізнавання голосу 

використовується в біометричних цілях безпеки, щоб 

визначити голос конкретної людини. Ця технологія 

стала дуже популярною в мобільний банкінг, який 

вимагає ідентифікації автентичності користувачів, а 

також для інших голосових команд, щоб допомогти їм 

здійснювати операції. 

Драйвери зростання ринку 

Зростання світового ринку розпізнавання голосу 

залежить від безлічі факторів. Одним з основних 

факторів є збільшення попиту на послуги голосової 

біометрії. Зі збільшенням складності і частоти порушень 

безпеки, безпека продовжує залишатися одним з 

основних вимог для підприємств, а також державних 

організацій. Високий попит голосової біометрії, яка є 

унікальною для будь-якої особи, має вирішальне 

значення у визначенні особистості людини. Іншим 

ключовим фактором для ринку є більш широке 

використання ідентифікації диктора для судово-

медичних цілей.  

   Деякі з основних чинників світового ринку 



880 
 

розпізнавання мови: 

• Збільшення попиту на послуги голосової біометрії:  

Спочатку, слово «біометрія» зустрічалося тільки в 

медичній теорії. Проте, стали зростати потреби в безпеці 

з використанням біометричних технологій серед 

підприємств і державних установ. Один з ключових 

чинників на світовому ринку розпізнавання мови – 

використання біометричних технологій. Розпізнавання 

голосу використовується для перевірки автентичності 

людини, так як голос у кожного 

індивідуальний. Розпізнавання голосу має велике 

значення в фінансових інститутах, таких як банк, а так 

само на підприємствах в сфері охорони здоров'я. В 

даний час сегмент розпізнавання мови становить 3,5% 

від частки технологій біометрії на світовому ринку, але 

це частка постійно зростає. Також низька вартість 

біометричних пристроїв збільшує попит з боку малого і 

середнього бізнесу.  

• Більш широке використання ідентифікації диктора для 

судово-медичних цілей: 

Використання технології ідентифікації диктора 

для судово-медичних цілей є однією з головних 

рушійних сил на світовому ринку розпізнавання голосу. 

Відбувається складний процес визначення, чи відповідає 

голос особи, підозрюваної у вчиненні злочину, голосу з 

судово-медичних зразків. Дана технологія дозволяє 

правоохоронним органам виявляти злочинців по одній з 

найбільш унікальних характеристик людини, її голосу, 

тим самим пропонуючи відносно високий рівень 

точності. Судово-медичні експерти проводять аналіз 

відповідності голосу підозрюваного зразкам до тих пір, 

поки не буде знайдений злочинець. Останнім часом ця 

технологія використовується, щоб допомогти 

вирішувати деякі кримінальні справи.  

• Попит на розпізнавання мови у військових цілях:  

Військові відомства в більшості країн 

використовують вкрай обмежені зони для того, щоб 

запобігти проникненню зловмисників. Для забезпечення 
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секретності і безпеки в цій зоні, військові 

використовують системи розпізнавання голосу. Ці 

системи допомагають військовим установам виявляти 

наявність несанкціонованих проникнень в захищену 

зону. Система містить базу даних голосів 

військовослужбовців і державних чиновників, які мають 

допуск до захищеної території. Ці люди 

ідентифікуються системою розпізнавання голосу, тим 

самим запобігається допуск людей, чиїх голосів немає в 

базі даних системи. На додаток можна сказати, що ВПС 

США використовують голосові команди для керування 

літаком. Крім того, військові відомства використовують 

розпізнавання мови і систему Voice-to-text для 

комунікації з громадянами в інших країнах. Наприклад, 

американські військові активно використовують системи 

розпізнавання мови в їх операціях в Іраку і 

Афганістані. Таким чином, існує високий попит на 

розпізнавання мови і голосу для військових цілей.  

• Високий попит для розпізнавання голосу в сфері 

охорони здоров'я: 

Біометричні технології, такі як судинне 

розпізнавання, розпізнавання голосу і сканування 

сітківки ока широко впроваджуються в сферу охорони 

здоров'я. Розпізнавання голосу, як очікується, стане 

одним з основних режимів ідентифікації в медичних 

установах. Багато компаній охорони здоров'я в США, 

звертаючись до стандартів Health Insurance Portability 

and Accountability Act (HIPAA), також застосовують 

біометричні технології, такі як розпізнавання голосу, 

розпізнавання відбитків пальців для більш безпечної та 

ефективної реєстрації пацієнта, накопичення інформації 

про нього та захисту його медичних записів. Також 

установи клінічних випробувань впроваджують 

розпізнавання голосу для виявлення осіб, набраних для 

клінічних випробувань. Таким чином, голосова 

біометрія є одним з основних режимів для ідентифікації 

клієнта в сфері охорони здоров'я в Азіатсько-

Тихоокеанському регіоні. 
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Незважаючи на зростання трендів світовий ринок 

розпізнавання голосу продовжує стикатися з деякими 

серйозними гальмами зростання. Одна з важливих 

проблем - труднощі придушення навколишнього 

шуму. Хоча ринок розпізнавання мови став свідком 

кількох технологічних досягнень, нездатність 

придушувати навколишній шум все ще залишається 

перешкодою на шляху до визнання додатків 

розпізнавання голосу. Ще однією проблемою для цього 

ринку є висока вартість додатків розпізнавання голосу. 

Деякі з основних завдань, що стоять перед 

світовим ринком розпізнавання голосу: 

• Неможливість придушення зовнішніх шумів 

• Висока вартість додатки розпізнавання голосу 

• Проблеми з точністю розпізнавання 

• Низький рівень безпеки в верифікації диктора 

Неможливість придушення зовнішніх шумів 

Незважаючи на технічний прогрес в цій сфері, 

шуми продовжують залишатися однією з основних 

проблем на світовому ринку розпізнавання голосу. Крім 

того, голосова біометрія відрізняється особливою 

чутливістю в порівнянні з іншими видами 

біометрії. Додатки розпізнавання голосу і мови 

виявляються дуже чутливими до шуму навколишнього 

середовища. В результаті будь-яке шумове порушення 

перешкоджає точності розпізнавання. Також 

порушується автоматизована відповідь на голосову 

команду. Нездатність придушити навколишній шум є 

єдиним фактором, який не дає системам розпізнавання 

голосу досягти високих результатів і зайняти високий 

відсоток частки на світовому ринку біометричних 

технологій. 

Висока вартість додатків розпізнавання голосу 

Однією з основних проблем, що перешкоджають 

розвитку технологій розпізнавання мовлення, є потреба 

у великих інвестиційних вкладень, необхідних для 

розробки і реалізації. Великомасштабне розгортання 

технології розпізнавання голосу на підприємстві є 
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трудомістким процесом і вимагає величезних 

інвестицій. Економія на бюджеті призводить до 

обмеження тестування технології, отже, будь-який збій 

може призвести до великих втрат на підприємстві. Тому 

альтернативні варіанти, такі як swipe card і keypad як і 

раніше активно використовуються в багатьох компаніях, 

особливо серед малого та середнього бізнесу, в силу їх 

економічної ефективності. Таким чином, додатки 

розпізнавання голосу вимагають великих матеріальних 

вкладень, включаючи вартість інтеграційної системи, 

додаткового обладнання та інші витрати. 

Проблеми з точністю розпізнавання 

На світовому ринку в данній сфері єдиної 

проблемою є невисокі показники точності 

розпізнавання, не дивлячись на те, що в даний час 

системи здатні розпізнавати різні мови і визначати 

справжність голосу, так як вони включають в себе 

складний процес узгодження баз даних з усними 

командами і інтегрованою технологією розпізнавання 

мови і голосової верифікації, навіть незначна помилка в 

будь-якій частині процесу може привести до невірного 

результату. Похибка в розпізнаванні мови є одним з 

основних обмежень в додатках розпізнавання 

голосу. Однак деякі виробники почали розробку систем 

з дуже низьким рівнем похибки в розпізнаванні 

голосу. Вони розробили системи з менш ніж 4% 

неточних результатів (наприклад, вимірювання 

голосової біометрії невірно ідентифікують і відкидають 

голос людини, у якого є доступ). 

Низький рівень безпеки в верифікації диктора 

Високий рівень неточності в верифікації диктора 

призводить до низького рівня безпеки. В даний час 

системи розпізнавання голосу мають високий відсоток 

неточного результату. Чим вище швидкість прийняття 

неправильних рішень, тим вище ймовірність того, що, 

наприклад, дозвіл на в'їзд отримає стороння 

людина. Оскільки системи розпізнавання голосу дуже 

чутливі, вони вловлюють все, включаючи проблеми з 
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горлом, кашель, застуду, зміна голосу в зв'язку з 

хворобою, то існує висока ймовірність того, що 

стороння людина зможе отримати доступ до закритої 

території, причиною цього є низький рівень безпеки в 

розпізнаванні людини на основі голосу.  

 

Тенденції ринку 

Ефект від проблем, що стоять перед ринком, як 

очікується, повинен звести нанівець наявність різних 

тенденцій, які з'являються на ринку. Однією з таких є 

тенденція збільшення попиту на розпізнавання мови на 

мобільних пристроях. Усвідомлюючи величезний 

потенціал мобільних пристроїв, виробники на світовому 

ринку розпізнавання голосу розвивають інноваційні 

додатки, специфічні для роботи на мобільних 

пристроях. Це є одиним з майбутніх рушійних 

чинників. Зростаючий попит на голосову 

аутентифікацію мобільного банкінгу є ще однією 

позитивною тенденцією на ринку розпізнавання голосу.

  

Деякі з основних тенденцій на світовому ринку 

розпізнавання голосу: 

• Збільшення попиту на розпізнавання мови на 

мобільних пристроях;  

• Зростання попиту на послуги голосової 

аутентифікації для мобільного банкінгу;  

• Інтеграція голосової верифікації і розпізнавання 

мови;  

• Збільшення злиттів і поглинань.  

Збільшення попиту на розпізнавання мови на 

мобільних пристроях 

Зростаюче число правил дорожнього руху, що 

забороняють використання мобільних пристроїв під час 

водіння автомобіля, збільшило попит на додатки 

розпізнавання мови. Країни, в яких були накладені 

суворі обмеження: Австралія, Філіппіни, США, 

Великобританія, Індія і Чилі. У США більш ніж в 13 

штатах, не дивлячись на введення положення про 
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використання мобільних пристроїв, дозволено 

використовувати гучний зв'язок під час водіння. Отже, 

покупці все частіше вибирають мобільні пристрої, 

оснащені додатками розпізнавання мови, які зможуть 

допомогти їм отримати доступ до пристрою без 

необхідності відволікатися на сам пристрій. З метою 

задоволення зростаючого попиту на додатки 

розпізнавання мови в мобільних пристроях, виробники 

збільшили кількість науково-дослідних і дослідно-

конструкторських робіт для того, щоб розвинути мовні 

команди для мобільних пристроїв. В результаті, велика 

кількість додатків розпізнавання мови були включені в 

мобільні пристрої, наприклад, управління музичним 

плей листом, зчитування адреси, зчитування імені 

абонента, голосові СМС повідомлення і т.д.  

Зростання попиту на послуги голосової 

аутентифікації для мобільного банкінгу 

Необхідність в посиленні перевірки призводить до 

загальної інтеграції голосової аутентифікації в 

мобільному банкінгу. У таких регіонах, як Північна 

Америка і Західна Європа, велика кількість банківських 

клієнтів використовують засоби банківського 

обслуговування по телефону. Велика кількість 

фінансових інститутів приймають голосові рішення від 

користувача про прийняття або відхилення мобільних 

транзакцій. Крім того, включення голосової 

аутентифікації в мобільних пристроях є економічно 

ефективним і в той же час забезпечує більш високий 

рівень безпеки. Таким чином, тенденція до інтеграції 

голосової аутентифікації для мобільного банкінгу буде 

рости далі протягом багатьох років. Дійсно, банківські 

установи використовуючи телефони співпрацюють з 

постачальниками рішень голосовій аутентифікації і 

інкорпорації голосової біометрії, що є ключовою 

конкурентною перевагою.  

Інтеграція голосової верифікації і 

розпізнавання мови 
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Деякі виробники працюють в напрямку інтеграції 

голосової верифікації і технології розпізнавання 

мови. Замість того, щоб пропонувати голосову 

верифікацію у вигляді окремого продукту, виробники 

пропонують інтегрувати функціонал верифікації голосу і 

розпізнавання мови. Голосова верифікація допомагає 

визначити яка людина говорить. Більшість виробників 

почали запускати додатки розпізнавання мови, які 

пов'язані з інтеграцією описаних вище двох технологій. 

Висновок 

Є дві гілки розвитку систем розпізнавання мови:

 перетворення мови в текст  та верифікація і 

ідентифікація голосу людини. У конкурентній боротьбі 

будуть більш активно розвиватися компанії, які існують 

на межі цих двох напрямків - з одного боку покращуючи 

точність програм розпізнавання мови і перекладу його в 

текст, з іншого боку вирішуючи цю задачу шляхом 

ідентифікації диктора і верифікації його мови, 

використовуючи додатковий канал (наприклад відео) в 

якості джерела інформації.  

- Згідно з дослідженням Technavio – основна проблема 

існуючих програм розпізнавання мови – неможливість 

придушення зовнішніх шумів;  

- Основна тенденція – поширення мовних технологій за 

рахунок збільшення кількості і якості мобільних 

пристроїв і розвитку рішень мобільного банкінгу;  

- Важливу роль в розвитку технологій розпізнавання 

мовлення відіграють державні організації, військова 

сфера, медицина і фінансовий сектор. Однак з’явився 

великий попит на такого роду технології у вигляді 

мобільних додатків і завдань голосової навігації, а також 

біометрії;  

- Основний ринок систем розпізнавання мови 

знаходиться в США, однак найшвидша і 

платоспроможна аудиторія проживає в країнах південно-

східної Азії, особливо в Японії (за рахунок повної 

голосової автоматизації роботи call-центрів); 

- Найбільш поширена політика на ринку систем 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=uk&u=http://www.technavio.com/&xid=17259,15700002,15700021,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhiNgDo7fNzKJO3ziC54FxiprBazAg
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розпізнавання мови - це злиття і поглинання (M & A) – 

компанії-лідери ринку часто скуповують невеликі 

технологічні лабораторії або фірми по всьому світу, щоб 

зберегти гегемонію.  

- Вартість додатків стрімко падає, точність зростає, 

фільтрація сторонніх шумів поліпшується, безпека 

зростає.  

 

Список літератури: 

3. https://www.cybermova.com/products/stt-demo.htm 

4. https://habr.com/ru/post/232613/ 
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ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ В 

КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ І МЕРЕЖАХ 

Калабухов Ілля Ігорович 

Державний Університет Телекомунікацій 

Навчально-Науковий інститут захисту інформації 

        м.Київ 

Третє тисячоліття, за висловленнями фахівців-

дослідників сфери електронно-обчислювальних машин 

(комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж 

електрозв’язку, період повного розквіту комп’ютеризації 

на нашій планеті. Більш як піввіковий термін, від 

створення перших ЕОМ до сучасності, свідчить про 

надзвичайно швидкий хід руху комп’ютерних 

технологій, впровадження їх практично в усі сфери 

людської життєдіяльності. Комп’ютеризація стала 

невід’ємною частиною нашого буття. Але разом з тим 

вона перетворилася на камінь спотикання саме, з точки 

зору інформаційної безпеки. Несанкціоновані дії 

“білокомірцевих злочинців” з конфіденційною, а також 

таємною електронною машинною інформацією, що є 

приватною власністю фізичних, юридичних осіб чи 

держави, як результат приводять до: викрадення 

комп’ютерних данних, їх перекручення, блокування, 

маніпуляції, порушенні її маршрутизації чи знищення 

такої. Зазначені злочинні дії осіб в кінцевому результаті 

спричиняють небажаних, а також шкідливих наслідків 

(збитків): витоків комп’ютерної інформації; приведення 

її у непридатний стан; послаблення, виснаження та 

завдання матеріальної шкоди її законним власникам. 

 

Досить широким є поняття безпеки як в обчислювальній 

техніці так і загалом.Цим поняттям характеризується 

надійність роботи комп'ютера, збереження цінних даних, 

і захист інформації від внесення до неї змін особами що 

можуть завдати шкоди та збереження таємниці 

листування в електронному зв'язку. Завжди існує 

проблема вибору між необхідним рівнем захисту та 

ефективністю роботи в мережі. У деяких випадках 
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користувачами або споживачами заходи щодо 

забезпечення безпеки можуть бути розцінені як заходи 

для обмеження доступу та ефективності. Однак такі 

засоби, як, наприклад, криптографія, дозволяють значно 

посилити ступінь захисту, не обмежуючи доступ 

користувачів до даних. Вчені - програмісти всього світу 

приділяють особливу увагу, тому що більша частина 

інформації проходить саме через комп'ютерні системи. 

Широке застосування комп'ютерних технологій в 

автоматизованих системах обробки інформації та 

управління призвело до загострення проблеми захисту 

інформації, що циркулює в комп'ютерних системах, від 

несанкціонованого доступу. Захист інформації в 

комп'ютерних системах володіє рядом специфічних 

особливостей, пов'язаних з тим, що інформація не є 

жорстко пов'язаної з носієм, може легко і швидко 

копіюватись та передаватися по каналах зв'язку. Відомо 

дуже велике число загроз інформації, які можуть бути 

реалізовані як з боку зовнішніх порушників, так і з боку 

внутрішніх порушників. 

 

 

Радикальне вирішення проблем захисту електронної 

інформації може бути отримано тільки на базі 

використання криптографічних методів, які дозволяють 

вирішувати найважливіші проблеми захищеної 

автоматизованої обробки та передачі даних. При цьому 

сучасні швидкісні методи криптографічного 

перетворення дозволяють зберегти вихідну 

продуктивність автоматизованих систем. Проблеми, що 

виникають з безпекою передачі інформації при роботі в 

комп'ютерних мережах, можна розділити на три основні 

типи: 

1) перехоплення інформації – при перехоплені 

порушується конфіденційність 

інформації; 
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2) модифікація інформації - вихідне повідомлення 

змінюється або повністю підміняється іншим і 

надсилається адресату; 

3) підміна авторства інформації. Ця проблема може мати 

серйозні наслідки. 

Наприклад, хтось може надіслати листа від вашого імені 

(цей вид обману прийнято називати спуфінга) або Web-

сервер може прикидатися електронним магазином, 

приймати замовлення, номери кредитних карт, але не 

висилати ніяких товарів. 

 

З досвіду застосування мережі Internet застосування 

традиційних механізмів захисту інформації є 

неефективним, і вони відстають у порівнянні з 

сучасними 

методами. Криптографія надає можливість забезпечити 

безпеку інформації в Internet і зараз активно ведуться 

роботи з впровадження необхідних 

криптографічнихмеханізмів в цю мережу. Не відмова від 

прогресу в інформатизації, а використання сучасних 

досягнень криптографії - ось стратегічно правильне 

рішення. Можливість широкого використання 

глобальних інформаційних мереж та криптографії є 

досягненням і ознакою демократичного суспільства. 

Таким чином, особливістю масового використання 

інформаційних технологій є необхідність покращення 

заходів щодо захисту даних серед масових користувачів. 

Інформація повинна бути захищена в першу чергу там, 

де вона створюється, збирається, переробляється і тими 

організаціями, які несуть безпосередні втрати при 

несанкціонованому доступі до даних. Цей принцип 

раціональний і ефективний: захист інтересів окремих 

організацій - це складова реалізації захисту інтересів 

держави в цілому. 

 

Мережеві загрози вразливості і атаки 
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Дії, які так або інакше загрожують збереженню, що 

допускають нанесення збитків інформаційній безпеці 

підрозділяються на певні категорії.  

1. Дії, які здійснюють користувачі, авторизовані в 

системі. Ця категорія 

включає: 

 зловмисні дії користувача з метою крадіжки або повного 

або часткового 

знищення даних, що є на сервері або робочій станції 

компанії; 

 пошкодження наявних даних як результат прояву 

необережності, халатності у діях користувача. 

2. "Електронне" втручання - дії хакерів. До категорії 

хакерів прийнято відносити людей, активно задіяних в 

здійсненні комп'ютерних злочинів, як на професійному 

рівні, так і на рівні простої людської цікавості. До 

подібних способів дії відносять: 

 незаконе проникнення в захищені комп'ютерні мережі; 

 здійснення DOS та DDOS-атак. 

 

Несанкціоноване проникнення ззовні в захищену 

мережу тієї або іншої компанії 

може здійснюватися з метою нанесення збитку 

(знищення, підміна наявних даних), крадіжка 

інформації, що відноситься до розряду конфіденційною 

з подальшим її незаконним використанням, 

розпорядження мережевою інфраструктурою компанії 

як методом для здійснення атак на інші мережеві вузли, 

крадіжка грошових коштів з рахунків компанії або 

окремих користувачів. 

 

Комп’ютерні віруси. Комп’ютерні віруси, так само, як і 

деякі інші шкідливі програми відносяться до окремої 

категорії способів електронної дії з подальшим 

нанесенням збитку. Дані засоби дії є реальною загрозою 

для ведення сучасного бізнесу, що має на увазі широке 

використання комп'ютерних мереж, електронної 
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пошти і Інтернету в цілому. Так, "вдале" проникнення 

шкідливої програми (вірусу) в корпоративні мережеві 

вузли тягне за собою не тільки виведенням їх із стану 

стабільного функціонування, але і велику втрату часу, 

втрату наявних даних, зокрема не виключена 

можливість крадіжки конфіденційної інформації і 

прямих розкрадань грошових коштів з рахунків. 

Програма-вірус, яка проникла і залишилася 

непоміченою в корпоративній мережі дає можливість 

здійснення зловмисниками повного або ж часткового 

контролю над всією діяльністю компанії, що ведеться в 

електронному вигляді. 

 

Спам. Якщо ще кілька років тому спам був всього лише 

незначним по масштабах, дратівливим чинником, то в 

даний час технології спаму представляють достатньо 

серйозну загрозу для забезпечення інформаційної 

безпеки: 

 основним каналом для ефективного і швидкого 

розповсюдження спаму і інших шкідливих програм 

стала електронна пошта; 

 на перегляд спаму йде достатньо велика кількість часу, а 

подальше видалення численних повідомлень може 

викликати відчуття дискомфорту співробітників на 

психологічному рівні; 

 спам може виступати одним з основних методів 

реалізації різних шахрайських схем, жертвами яких 

можуть ставати як приватні, так і юридичні особи; 

 великий ризик видалення потрібної кореспонденції 

разом із спамом, що може привести до різного роду 

неприємним наслідкам; при цьому така небезпека 

зростає, якщо удаватися до використання недосконалих 

поштових фільтрів для виявлення і відсіювання спаму. 

 

Засоби захисту мереж. Політика безпеки при доступі 

до мереж загального значення 

Для безпеки в комп’ютерних мереж використовують 

таке програмне 
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забезпечення: 

  Secure Shell, SSH (англ. Secure SHell — «безпечна 

оболонка» — мережевий 

протокол рівня додатків, що дозволяє проводити 

віддалене управління комп'ютером і тунелювання TCP-

з'єднань (наприклад, для передачі файлів). 

 Міжмережевий екран (брандмауер, файрвол англ. 

Firewall, буквально «вогняна стіна») — пристрій або 

набір пристроїв, сконфігурованих, щоб допускати, 

відмовляти, шифрувати, пропускати через проксі весь 

комп'ютерний трафік між областями різної безпеки 

згідно з набором правил та інших критеріїв. Фаєрвол 

може бути у вигляді окремого приладу (так званий 

маршрутизатор або роутер), або програмного 

забезпечення, що встановлюється на персональний 

комп'ютер чи проксі- сервер. 

 Антівірусна програма (антивірус) — програма для 

знаходження і лікування програм, що заражені 

комп'ютерним вірусом, а також для запобігання 

зараження файлу вірусом. Антивірусне програмне 

забезпечення складається з комп'ютерних програм, які 

намагаються знайти, запобігти розмноженню і видалити 

комп'ютерні віруси та інші шкідливі програми. 

 

Загальні рекомендації щодо захисту мережі (від 

Microsoft): 

 постійно інсталюйте останні оновлення для комп'ютера; 

 використання брандмауера; 

 запуск антивірусного програмного забезпечення на 

кожному комп'ютері; 

 використання маршрутизатора для спільного доступу до 

Інтернету; 

 не входьте до системи як адміністратор. 

 

Загальні рекомендації для захисту пк: 

 використовуйте антивірусне ПЗ; 

 намагайтеся використовувати ПЗ тільки з джерел яким 

ви дійсно довіряєте; 
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 використовуйте відкрите програмне забезпечення; 

 не використовуйте додатки, які визначають ваше місце 

положення; 

 не переходіть на веб-ресурси, що здаються вам 

підозрілими; 

 намагайтеся охороняти свою приватність. 
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РАДІОЕЛЕКТРОННА БОРОТЬБА ЯК ОКРЕМИЙ 

ЗАСІБ ВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ 

Кизим Валентин Володимирович, студент 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут 

 Захисту Інформації 

м.Київ 

 «Якщо почнеться Третя світова війна, 

то переможцем буде та сторона, котра  

зможе краще діяти і використовувати  

електромагнітний спектр.» 

Адмірал Томас Х. Морер  

Анотація 

Розвиток інформаційних технологій, як безапеляційний 

факт, призводить до зміни класичної суті конфліктів, 

змушуючи вчених, інженерів та військових 

пристосовуватись, шукати та створювати нові 

методи протидії та захисту від можливого агресора. І, 

хоч засоби радіоелектронної боротьби вже досить 

давно використовуються під час конфліктів, нові умови 

змушують оцінити їх використання з точки зору 

самостійного методу боротьби. Ціллю статті є 

розглянути історію та випадки використання засобів 

РЕБ від виникнення до сьогодення, та розглянути 

можливості його використання в майбутньому. 

Вступ 

Світ впевнено розвивається. А разом з ним, 

розвиваються і військові технології. Вже зараз деякі 

країни активно розробляють концепт безкровної війни, 

тобто коли замість людей на полі боя будуть 

зустрічатись бойові машини під управлінням бойових 

алгоритмів або віддаленого оператора. Зокрема подібні 

дослідження ведуться в США, РФ, Китаї та інших 

країнах першого світу.  

Але будь-яка дистанційно керована система має значну 

вразливість – вона потребує постійного зв’язку з 

оператором, штабом, тощо. І саме тут в гру вступає 

радіоелектронна боротьба (далі РЕБ). Завданням РЕБ в 
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сучасному світі є протидія комунікативній можливості 

супротивника і інформаційна підтримка власного 

особового складу під час ведення бойових дій. Зокрема і 

забезпечення стійкого зв’язку та виведення з ладу 

систем зв’язку супротивника.  

Що являє собою РЕБ 

РЕБ – сукупність, комплекс, або система дій і протидій, 

ціллю якого є, в залежності від етапу та мети 

використання, можуть бути від постанови перешкоди 

для конкретної цілі з метою виведення її з бою, як 

бойової одиниці, до зниження ефективності цілковитого 

знешкодження, керівного, телекомунікаційного та 

інформаційного потенціалу супротивника. Сюди можна, 

зокрема, і віднести методи атаки та захисту в кібер-

просторі.  

Простим прикладом ведення РЕБ можна вважати 

заглушення комунікаційних систем під час проведення 

спецоперацій чи дій по встановленню безпеки. Зокрема 

мобільні комплекси придушення сигналу широко 

використовуються контингентом НАТО під час операцій 

на ближньому сході для знешкодження або переведення 

в неактивний стан радіокерованих саморобних 

пристроїв, закладених протягом основних магістралей. 

В цивільному світі засоби РЕБ використовуються для 

захисту режимних об’єктів (таких як аеропорти, будівлі 

влади, стратегічні об’єкти), правоохоронними органами, 

а також, часто, зловмисниками для отримання вигоди. 

Етапи розвитку РЕБ 

В цілому, розглядячи цикл розвитку систем РЕБ, можна 

виділити три основних етапи [1]: 

Перший етап (початковий) 

Його основними характеристиками є: 

 з військової точки зору, як правило, це тактичний 

прийом з обмеженими масштабами, як засіб проти 

засобу. 

 з технічної точки зору, це використання засобу чи 

його групи (без системно-комплексних ознак) проти 
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засобів з цілю ускладнення їх використання шляхом 

постановки перешкод. 

Другий етап. РЕБ – один із основних видів бойового 

забезпечення 

Цей етап в першу чергу характеризується бурним 

розвитком та покращенням засобів радіоелектроніки, 

створенням комплексів і систем розвідки, зв’язку і 

керування зброї, появою керованої зброї, що, в свою 

чергу, потребує протиставляти їм вже не просто засоби, 

а комплекси і системи РЕБ. Причому вони мають 

використовуватись сугубо в цілях операції. А отже, на 

цьому етапі РЕБ перетворюються із засобу підтримки в 

самостійний вид оперативного забезпечення. 

Третій етап. Переростання радіоелектронної боротьби в 

інформаційну боротьбу як самостійну форму бойових 

дій. 

На цьому етапі РЕБ стає окремим методом ведення 

війни. Технології починаються використовуватись не 

тільки в якості допоміжного засобу, повноцінним 

вектором атаки на противника. Ціллю РЕБ стає повне 

знешкодження або пригнічення засобів комунікацій, 

розвідки, командування та захисту противника. Цілями 

стає сам противник незалежно від цілей операції чи 

операцій. 

Коротка історична довідка 

Одним з перших задокументованих випадків 

використання технологій РЕБ було втручання росіян в 

роботу комунікаційних та систем японців під час 

обстрілу останніми Порту Артур в 1904 році, що 

призвело до зниження ефективності артилерійських 

спостерігачів. [2]  

Протягом першої світової, хоч і не масово, кожна 

сторона проводила РЕБ з ціллю зриву комунікації 

противників. Зокрема французи та британці глушили та 

підмінювали сигнали засобів навігації німецьких 

цепелінів, чим зривали бомбардувальні операції. 

Висновки від таких подій послужили стимулом для 

подальшого розвитку технологій. 
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Під час Другої світової війни держави обидвох сторін 

широко використовували засоби РЕБ для нападу на 

радіолокаційні, комунікаційні та навігаційні системи. 

Вінстон Черчіль, назвав таку діяльність «Війною магів ». 

Зокрема він відмічав: 

«Це була секретна війна, чиї битви, будь то перемога чи 

поразка, залишились невідомими спільноті, і навіть 

зараз вона зрідка піднімається тими, хто не належить 

вузькому  науковому колу технічних спеціалістів. Якби 

британська наука не виявилась краще німецької, і якби 

ці дивні, злісні засоби не були  використані в битві за 

виживання, ми б точно були переможені, розчавлені і 

знищені.» [3, с.381-2] 

Подальший прогрес у тактиці та технологіях відбувся 

під час війни у В’єтнамі, коли з’явились перші керовані 

протитанкові та зенітні ракети. Подальші військові 

конфлікти лише доводили, що панування в 

радіоелектронному просторі має одне з ключових 

значень для ведення успішних бойових дій.  

Локальні конфлікти, в свою чергу, проти слабо 

організованих чи терористичних угрупувань, такі як 

війна в Іраку, чи в Афганістані, показала що не менше 

значення мають і мобільні системи РЕБ. В згаданих 

конфліктах вони використовувались, в основному, як 

засіб протидії загрозі дистанційно керованих вибухових 

пристроїв на основних магістралях забезпечення.  

В той же час відсутність глобальних викликів для 

комплексних систем в умовах відсутності глобальних 

конфліктів з рівним по силі противником призвело до 

втрати навичок ведення повноцінної глобальної 

радіоелектронної війни. Проте, з початком військових 

конфліктів за участю декількох основних світових 

держав (неважливо, в якості учасника чи підтримуючого 

фактору для однієї зі сторін), таких як війна на сході 

України чи в Сирії, засоби РЕБ знову показують свою 

важливість і починають новий еволюційний виток.  

Перспективи розвитку та використання в 

майбутньому 
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В перспективі, РЕБ стане основною формою 

протистояння на полі бою вже в недалекому 

майбутньому. Особливо це стане помітно після початку 

масового використання безпілотних технологій. Кожна 

одиниця потребуватиме стійкого захищеного каналу 

зв’язку та, одночасно, буде вразлива для атак 

супротивника. Вірогідніше за все, що в майбутньому 

будуть створені мобільніші та досконаліші засоби 

ведення РЕБ. Не можна виключати і початок його 

масового використання стихійними та терористичними 

організаціями. 

Ще одним вагомим фактором стане поява власних 

повноцінних сил РЕБ мінорними світовими державами 

задля покращення якості захисту власних кордонів та 

посилення взаємодії в локальних та глобальних 

альянсах.  

«Електронна боротьба була сплячою красунею, 

захованою подалі і забутою на протязі покоління. Зараз 

це дракон, готовий прокинутись із сплячки, і лідери 

НАТО, що продовжують ігнорувати його значення, 

ставлять під загрозу увесь Альянс» [4]  

Висновок 

Електронна війна триває майже з початку її зародження, 

алеекспоненціальне зростання космічних та кібер-

технологій, що покладаються, перш за все, на 

електромагнітні сигнали, призвело до стимулу для 

відновлення та переосмислення методів використання 

РЕБ. Не меншу роль в цьому грає залежність сучасних 

військових технологій від комплексних систем 

керування. А отже, важливо розуміти, що: 

 Електромагнітний простір – це оперативне середовище, 

яке має формуватися для підтримки власних сил і 

перешкоджання його використання противником. 

 ЕМП – бойовий простір, який слід використовувати для 

ведення РЕБ як проти противника, так і для захисту 

своїх сил. 

 ЕМП – канал зв’язку для покращення взаємодії власних 

сил та перехоплення ініціативи.  
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Виклики, пов’язані з використанням електромагнітного 

простору будуть і далі лише посилювати роль РЕБ в 

сучасних конфліктах. А, отже, це буде стимулювати 

країни світу інвестувати в розвиток та покращення 

власних технологій і доктрин в цій сфері задля того, щоб 

залишатись конкурентоспроможними в світі.   
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МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ 

БЛОКЧЕЙНУ ДЛЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 

Костюк Петро Петрович 
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Навчально-науковий інститут захисту інформації 
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Анотація: у даній статті розглядаються 

проблеми захисту персональних даних в мережі 

Інтернет та рекомендації по її забезпеченню. 

Представлена можливість застосування блокчейн-

технологій як засобу обміну даними. 

Ключові слова: захист персональних даних, 

блокчейн, блокчейн-технології в торгівлі. 

Інформація завжди була перевагою в боротьбі за 

благополуччя і владу, проте в сучасних умовах, в 

інформаційний час, вона стала основною зброєю. З 

розвитком інформаційних технологій і 

загальнодоступних засобів масових комунікацій 

збільшилася ймовірність зловживань, пов'язаних із 

застосуванням зібраних і накопичених даних про 

людину. Виникли і результативно застосовуються 

правопорушниками кошти швидкої обробки 

персональних даних, що формують небезпеку правам і 

законним інтересам людини. 

В умовах глобалізації діяльність людини все 

більше і більше набуває взаємозв'язок з всесвітньою 

мережею Інтернет, за минулі десятиліття кількість її 

користувачів збільшилася неодноразово. 

Високі технології розвиваються з величезною 

швидкістю, створюючи інструменти вирішення 

повсякденних завдань. 

В даний час людство не уявляє своє життя без 

Інтернету, більшість угод проходять за допомогою 

Інтернету. 

Працюючи в мережі покупці отримують безліч 

плюсів, за рахунок мобільності, зручностей, швидкості 

здійснення різних операцій купівлі-продажу, але 

персональні відомості потрапляють під величезну 
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небезпеку. Проблема збереження персональної 

інформації є актуальною. Важливим вважається охорона 

персональних даних, що виявляються в мережі Інтернет 

та їх інформаційна захищеність [1]. 

Безсумнівно, широко застосовуючи ПК і мережі з 

метою обробки та передачі даних, дані сфери повинні 

бути ґрунтовно захищеними від можливості доступу до 

неї сторонніх осіб. Її втрати або спотворення. Відповідно 

до статистичних відомостей, більше вісімдесяти 

відсотків фірм несуть фінансові збитки через порушення 

цілісності та конфіденційності використовуваних даних. 

Більш популярним джерелом загроз персональної 

інформації вважається Інтернет. У сучасному 

суспільстві майже будь-яка людина має електронну 

пошту, в деяких випадках кілька акаунтів 

(індивідуальний і робочий), і профілі в різноманітних 

соц. мережах, до того ж і в професійних соц. мережах. У 

будь-якому випадку взлом профілю здатний спричинити 

втрату персональної інформації, розміщеної або на 

сторінці акаунта, або колись пересилаються за 

допомогою сервісу, але ж нерідко за допомогою пошти 

та соціальних мереж відправляються в тому числі 

паспортні дані та інші істотні дані. Всілякі незаконні дії, 

які призвели до втрати індивідуальних відомостей, не 

дотримуються основного закону країни – Конституцію 

(ст. 24). Окрема проблема охорони персональних 

відомостей в мережі Інтернет з'являється в тому 

випадку, якщо зосередити увагу на електронну торгівлю, 

адже онлайн купівлі стали для багатьох людей 

природним феноменом. 

При здійсненні цих дій, потрібно найбільш 

ретельно досліджувати веб-сайт, на якому купується 

продукт, на предмет суворої відповідності нормам 

закону і не слід прив'язувати власну банківську карту до 

платіжної системи сайту, дана операція несе за собою 

додатковий ризик. Ще одним джерелом загрози для 

індивідуальної інформації в мережі Інтернет можуть 

бути сайти з пошуку роботи та портали 
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персоніфікованих (тобто спеціалізованих для певного 

громадянина і включають його персональні відомості) 

послуг населенню. 

Цифрові технології дають можливість вивчити 

мільярди особистих взаємодій, в процесі яких, 

суспільство обмінюються думками, засобами, 

продуктами і плітками. У новий цифровий період буде 

потрібно регулювати людство по-новому. Знадобиться 

починати тестування зв'язків в цьому світі значно раніше 

і набагато більше, ніж раніше. Необхідно формувати так 

звані «живі лабораторії», де можливо відпрацьовувати 

ідеї з метою зведення суспільства, контрольованого 

індивідуальними відомостями. Збільшувати творчий 

потік ідей можна було б усім людям, анонімно, з 

відсутністю побоювання ділитися персональною 

інформацією. В постіндустріальному суспільстві 

конфіденційність початку означати, що деякі дані, 

легкодоступні для одних, недосяжні для інших. 

Конфіденційність має на увазі потребу запобігання 

розголошенню індивідуальних відомостей, а приватність 

– це арбітр, який вирішує, якому об'єкту бути більш 

контрольованим. Вельми важливо зберігати непросте 

рівновагу серед конфіденційності та відкритості, про 

даному мають можливість подбати самі користувачі за 

допомогою установки браузера або соц. мереж. 

Здібності обміну даними в Інтернеті на сьогоднішній 

день досить безмежні і продовжують удосконалюватися. 

Інтернет в даний період вважається активної 

громадської середовищем, яка пов'язує колосальне число 

людей. 

Сьогодні велика кількість даних, що зберігаються 

в банках, істотно зросла. Не так давно відбулася втрата 

відомостей про ряд рахунків у Bank of England, це 

змусило банк змінити коди всіх кореспондентських 

рахунків, частка оснащення і ПО. Це обійшлася банку в 

кілька десятків мільйонів доларів. 

У наш час у взаємозв'язку із загальною 

інформатизацією і комп'ютеризацією банківської 
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діяльності значимість інформаційної безпеки банків 

неодноразово збільшилася [2]. Ще тридцять років тому 

об'єктом інформаційних атак були відомості про клієнтів 

банків або про роботу самого банку. Подібні атаки були 

рідкісними, коло їхніх замовників був досить 

обмежений, а шкода міг бути суттєвим лише в 

особливих випадках. Зараз внаслідок всюдисущого 

поширення електронних платежів, пластикових карт, 

комп'ютерних мереж об'єктом інформаційних атак стали 

саме грошові кошти, як банків, так і їх замовників. 

Здійснити спробу розкрадання здатний кожен - потрібно 

тільки наявність ПК, підключеного до мережі Інтернет. 

При цьому не потрібно фізично проникати в банк, 

можна «працювати» і за тисячі кілометрів від нього. 

З поширенням послуги інтернет-банкінгу 

обстановка лише погіршилася. Труднощі збереження 

даних в банківській сфері обумовлюється не тільки 

великими масивами оброблюваних відомостей і 

витонченістю засобів, використовуваних злочинцями з 

метою доступу до них. Вона визначається ще й тим, що 

банки, зважаючи складовою загальної фінансової 

системи країни, зобов'язані відповідати суворим умовам 

захищеності, однак реалізацію даних вимог уряд цілком 

доручив самим кредитні організаціям. 

В значній мірі дане відноситься до різних 

комерційних структур і організацій, особливо тих, хто за 

родом своєї діяльності зберігає і обробляє важливу 

інформацію, що стосується до того ж інтересів значної 

кількості людей. 

Є велика кількість підходів і точок зору на 

методологію її побудови концепції безпеки 

комп'ютерних систем. Проте, в даному напрямку 

додаються серйозних зусиль, як в практичному, так і в 

теоретичному плані, застосовуються найостанніші 

досягнення науки, використовуються прогресивні 

технології. При цьому займаються цим завданням 

провідні світові компанії по виробництву ПК і ПО, 



905 
 

університети і установи, і крім того великі банки і 

інтернаціональні корпорації. 

Основою сучасних фінансових технологій є 

блокчейн. Особливий вид ведення реєстру та обліку за 

допомогою криптографії має безліч очевидних переваг. 

Основні переваги це складність фальсифікації внесених 

в систему блокчейн даних і наявність інформації у всіх 

учасників, підключених до системи. Технологія 

блокчейн пропонує більш безпечні транзакції, захист від 

певних хакерських атак і навіть, певною мірою, 

позбавляє від необхідності паролів. Високу ефективність 

роботи блокчейн демонструє на прикладі біткоіни, 

капіталізація якого вже досягла 120 млрд доларів. 

Інтерес світового банку до випуску криптовалюта 

проявився у виступах його глави та директора 

дослідницького інституту працює над проблемами [3]. 

Однак крім криптовалюта блокчейн має великий 

потенціал для використання його в інших сферах 

діяльності державної влади і економіки. 

Перша блокчейн платформа була розроблена 

компанією Dianrong для найбільшого в світі виробника 

складної електроніки – Foxconn. Блокчейн технологія 

дозволила створити безперебійну взаємозв'язок між 

усіма підрозділами всередині компанії, відрегулювати 

логістику, фінансові транзакції, поставку 

комплектуючих деталей і реалізацію продукції. В єдиній 

мережі працюють постачальники, виробники, покупці і 

фінансисти. Всі процеси повністю автоматизовані і 

система не допускає затримок або збоїв поставок. 

У світовій зовнішній торгівлі перше застосування 

блокчейн технологій було випробувано в 2016 році. 

Фірма Ornua (Ірландія) експортувала масло і сири для 

Сейшельські торгової компанії. 

Акредитив 100 тис доларів за даної угоди 

перекладав банк Barclays (Великобританія) 

використовуючи блокчейн технологію канадської 

компанії Wave. Угода завершилася за 4 години. 

Традиційна схема, пов'язана з оформленням і передачею 
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документації займала від 7 до 10 днів. Верифікація 

блокчейн платформи Wave дозволила прискорити угоду 

в кілька десятків разів. 

Однак найбільшою проблемою перед 

впровадженням блокчейн технологій у 

зовнішньоторговельну систему є традиційна закритість 

китайського суспільства від зовнішнього світу. Для 

використання всіх преференцій Фінтех необхідна єдина 

для всіх контрагентів платформа. Єдиної універсальної 

блокчейн схеми поки немає ніде в світі. Тому і 

доводиться кожну угоду здійснювати на індивідуальній 

технологічній базі, що розробляється під конкретний 

проект. Природно це знижує ефект від використання 

інноваційних технологій. 

Інтенсивне формування блокчейна в Китаї дає 

можливість застосовувати нову технологію в 

міжнародній торгівлі. Однак для цього Пекіну 

знадобиться подолати класичну цифрову недоступність. 

Тобто, це свого роду архів, куди вносяться і 

особливим методом шифруються відомості про будь-

яких операціях. Перевага системи полягає в тому, що, 

по-перше, записи в даній картотеці вельми важко 

підробити (для цього доведеться переписувати всю 

зашифровану картотеку повністю), а по-друге, відомості 

про внесення в неї будь-яких нових записів майже 

моментально виникають абсолютно у всіх причетних до 

неї осіб. У перший раз дана технологія була використана 

з метою емісії криптовалюта біткоіни, ринкова 

капіталізація якої перевищує 35 мільярдів доларів [4]. 

Отже, надання захищеності персональної 

інформації вважається однією з основних труднощів в 

інформаційній галузі і відносинах держави, юридичних і 

фізичних осіб, які потребують конкретних підходів і 

рішень. Новітні технології, з одного боку, значно 

спростили збір, обробку, зберігання, передачу даних, а з 

іншої - сформували явні небезпеки їх протизаконного 

обігу, чому слідують порушення прав особистості. 

Блокчейн підвищує технічну безпеку конструкції бази 
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даних, забезпечує надійність, захищеність інформації та 

її збереження. 
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ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ З ІНФОРМАЦІЙНИМ 

ТЕРОРИЗМОМ 

М.Ю Наконечний  

Державний Університет Телекомунікацій 

Навчально науковий інститут захисту інформації 

м.Київ 

В статті досліджується феномен 

інформаційного тероризму на сучасному етапі. 

Проведено аналіз поточного стану і рівня загрози 

„інформаційного тероризму” національним і 

міжнародним інтересам суспільства. Окреслено 

суттєві прогалини в законодавстві України в 

регулюванні цього явища, а також визначено суттєві 

перешкоди для впровадження ефективної протидії 

терористичним проявам правоохоронними органами 

України. Висвітлено сутність даного явища, також 

охарактеризовано ступінь правового регулювання та 

запобігання інформаційному терору як на 

міжнародному, так і на національному рівні. Надано 

рекомендації, щодо запобігання тероризму в Україні. 

Незважаючи на те, що в даний час немає 

загального погодженого міжнародним співтовариством 

визначення тероризму, на основі аналізу міжнародно-

правових документів, присвячених співпраці держав у 

сфері боротьби з тероризмом, і насамперед Декларації 

про заходи з ліквідації міжнародного тероризму, 

прийнятої 9 грудня 1994 Резолюцією Генеральної 

Асамблеї ООН 49/601, можна сформулювати таке 

визначення поняття тероризму: тероризм – акти, методи 

та практика, які ставлять під загрозу дружні відносини 

між державами і народами, загрожують територіальній 

цілісності і безпеці держав, що представляють собою 

грубе нехтування цілями і принципами ООН, що може 

загрожувати міжнародному миру і безпеці, 

перешкоджати міжнародному співробітництву і вести до 

підриву прав людини, основних свобод і демократичних 

основ суспільства, спрямовані або розраховані на 

створення обстановки терору серед широкої 
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громадськості, групи осіб або конкретних осіб у 

політичних цілях [1]. 

Інформаційний тероризм за останні два десятки 

років перетворився в одне з найбільш небезпечних 

проявів високотехнологічного тероризму, а 

інформаційні технології стали його новою базою. На 

сьогоднішній день, можна виділити складові 

терористичної дії — саме вони і є узагальненими 

класифікаційними критеріями. 

Отже, якщо прийняти думку, що тероризм 

представляє собою цілеспрямовану дію, то важко не 

погодитися, що обов’язковими складовими цієї 

специфічної дії є: 

 суб’єкт (або суб’єкти); 

 об’єкт (об’єкти); 

 причина і мотив; 

 мета здійснення; 

 часові та просторові характеристики; 

 використовувані інструменти (засоби); 

 наслідки. 

У свою чергу, в кожній групі критеріїв можна виділити 

підгрупи. 

Так, наприклад, серед суб’єктів варто виділити: 

державу (спеціальні державні служби, санкціоновані на 

здійснення терористичної діяльності, та терористичні 

організації, підтримувані державою), міжнародні і 

національні терористичні організації, не підтримувані 

державою (націоналістичні, релігійні, інші); терористів-

одинаків. До об’єктів тероризму відносяться: 

безпосередні об’єкти терористичних актів — об’єкти 

власне насильства та протиправних дій (окремі особи 

або групи осіб — заручники, жертви вибухів, інших 

терористичних актів; будівлі, транспортні засоби тощо) і 

опосередковані об’єкти терористичних актів (політична 

партія, уряд країни, група людей тощо) — об’єкти 

залякування і тиску, від яких, як правило, залежить 

досягнення мети суб’єкта терористичної діяльності, 

виконання його вимог. 
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 На випадки тероризму зазвичай жваво реагує 

преса. А засоби масової інформації у країнах з 

розвиненою демократією суттєвим чином визначають 

громадську думку. Тому дуже варто звернути увагу на 

те, як саме визначається тероризм у ЗМІ.  

Інформаційний тероризм – це не тільки кібер-

злочини, хоча звичайно, ж вони частина цього явища, це 

також не коректні маніпуляції з інформацією або її 

підтасування, а в деяких випадках і подача свідомо 

помилкових фактів, внаслідок чого відбувається 

залякування населення, впровадження параноїдальних 

думок. Інформаційні злочини суттєво впливають на 

інформаційну безпеку держави не тільки через те, що 

завдяки цим злочинам заподіюється значний 

економічний збиток, але насамперед через те, що 

наслідком вчинення зазначених злочинів є порушення 

нормальної роботи інформаційних і комунікаційних 

систем, а також поширюється інформація, що має 

протиправний характер [5]. 

Часові та просторові характеристики 

передбачають розподіл тероризму за тривалістю 

терористичної діяльності і повторюваністю 

терористичних актів (короткочасний і тривалий, 

однократний і повторюваний), за місцем їх здійснення 

(залежно від географії — латиноамериканський, 

східноєвропейський тощо, чи простору — водний, 

повітряний, наземний тощо) і ареалом поширення 

(локальний (місцевий), державний, міжнаціональний, 

глобальний). 

За критерієм використовуваних інструментів 

(засобів) можна виділити різноманітні типи тероризму. 

Складність використання цього критерію полягає в 

тому, що суб’єкти тероризму, як правило, поєднують 

кілька засобів — це може бути і захоплення стратегічно 

важливого об’єкту, в якому знаходяться люди, що 

стають заручниками, і транспортного засобу із 

одночасною зупинкою нормального функціонування 

транспортної системи тощо [6]. 
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Інформаційні злочини суттєво впливають на 

інформаційну безпеку держави не тільки через те, що 

завдяки цим злочинам заподіюється значний 

економічний збиток, але насамперед через те, що 

наслідком вчинення зазначених злочинів є порушення 

нормальної роботи інформаційних і комунікаційних 

систем, а також поширюється інформація, що має 

протиправний характер [5].  

Стосовно інформаційної сутності тероризму 

необхідно зауважити, що вона відрізняється від 

загального поняття тим, що політичні цілі досягаються 

опосередковано. Насилля виступає приводом для 

маніпуляції. Тероризм завжди має інформаційний 

характер, незалежно від того чи йде мова про глобальні 

події, чи про події локального характеру, тому що 

головне його завдання – маніпуляція (або у вигляді 

залякування населення для зародження паніки, або у 

вигляді прямих погроз та інше).  

Отже, фундаментальна відмінність тероризму від 

інших видів насильної політичної боротьби полягає в 

тому, що він перебуває на грані, оскільки для 

досягнення політичних цілей все одно використовують 

насилля проти мирних громадян [4]. Інформаційний 

тероризм – злиття фізичного насильства зі злочинним 

використанням інформаційних систем, а також умисне 

зловживання цифровими інформаційними системами, 

мережами або їх компонентами з метою сприяння 

здійсненню терористичних операцій або акцій [8, с. 98]. 

Сучасний інформаційний тероризм характеризується як 

множина інформаційних війн та спецоперацій, 

пов’язаних із національними або транснаціональними 

кримінальними структурами та спецслужбами іноземних 

держав. Доступність інформаційних технологій значно 

підвищує ризики інформаційного тероризму. 

Розвиненість інформаційної інфраструктури суспільства 

сприяє створенню додаткових ризиків інформаційного 

тероризму.  
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У свою чергу, інформаційний тероризм розділяють 

на: 1) інформаційно-психологічний тероризм (контроль 

над ЗМІ з метою поширення дезінформації, чуток, 

демонстрації могутності терористичних організацій): а) 

медіа-тероризм або „медіа-кілерство” “ зловживання 

інформаційними системами, мережами, та їхніми 

компонентами для здійснення терористичних дій та 

акцій; 2) інформаційно-технічний тероризм (завдання 

збитків окремим елементам і всьому інформаційному 

середовищу супротивника в цілому: руйнування 

елементної бази, активне придушення ліній зв’язку, 

штучне перезавантаження вузлів комунікації тощо): а) 

кібер-тероризм – сукупність дій, що включають 

інформаційну атаку на комп’ютерну інформацію, 

обчислювальні системи, апаратуру передачі даних, інші 

складові інформаційної інфраструктури, яка 

здійснюється злочинними угрупованнями або окремими 

особами [2, с. 231]. 

Важливо зауважити, що на сучасному етапі 

інформаційні тероризм широко використовує 

різноманітні новітні засоби комунікації для полегшення 

процесу планування операцій, проведення зборів, 

встановлення зв’язку, отриманням та передачею 

оперативної інформації тощо. Наприклад, під час 

громадянської війни в Сирійській Арабській Республіці 

у 2011-2012 роках сирійські бойовики широко 

використовували мультимедійні смартфони Iphone, що 

пізніше стало причиною їхньої заборони урядом країни 

[4]. 

Під впливом медіа-тероризму індивід не здатен 

самостійно орієнтуватися в необмеженому 

інформаційному просторі доступних даних, тому що 

мас-медіа представлена сьогодні у вигляді інструментів 

для конструювання недостовірної реальності. Завданням 

цієї реальності є не відображати істину та приховувати її 

здійснюючи там самим «м’яку владу», яка прагне 

підкорити людину невластивим їй судженням. Таким 

чином, сьогодні не можна говорити про перехід 
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кількості інформації в її якість. Особливо це стосується 

ЗМІ, в тому числі і мережі Інтернет, так як вони 

виступають майданчиком для політичних ігор, які на 

меті викривити реальний стан речей. 

Згідно думки деяких іноземних експертів, щоб 

паралізувати життєво важливі точки створеної 

інфраструктури , досить нанести удар всього по 

декількох десятках об’єктів. Наприклад, вимкнення 

комп’ютерних систем призведе до розорення 20% 

середніх компаній протягом декількох годин, 48% 

зазнають краху протягом декількох діб. Близько 33% 

банків будуть розорені через кілька годин після такої 

катастрофи, а 50% з них розоряться через кілька діб. 

Яскравим прикладом кібератаки на комп’ютерний 

вузол є вибух кустарного електронного фугасу в 

підземному гаражі міжнародного бізнес-центру в Нью-

Йорку, здійснений в середині 1990-х років. Внаслідок 

вибуху жодна людина не постраждала і технічні засоби 

офісів залишилися неушкодженими. Проте, основний 

збиток полягав у втраті контенту баз даних – 

програмного забезпечення (часто унікального) і власне 

інформації, що зберігалася. 

Прикладом Інтернет-атаки є терористична акція 

здійснена 7-9 січня 2000 року, коли сайти дев’яти 

провідних торгових Інтернет компаній піддалися 

масованому нападу злочинців. Так, вранці на головний 

сайт компанії Yahoo надійшов майже мільярд звернень. 

Комп’ютери виявилися не в змозі впоратися з такою 

кількістю інформації (число звернень зазвичай не 

перевищує 200 млн. на день) і стали вимикатися один за 

іншим. Через півгодини сайт Yahoo відключився від 

мережі. Точно таким же атакам піддалися сайти інших 

найбільших торгових та інформаційних компаній [7]. 

Слід зауважити, що у зв’язку з глобалізацією 

інформаційного тероризму та його інтернаціональним 

характером постала об’єктивна необхідність правовому 

регулюванні цього явища на міжнародному рівні і тому 

заходи боротьби з інформаційним тероризмом повинні 
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ґрунтуватися на єдиних законах, вироблених 

міжнародним співтовариством. Немає необхідності 

говорити , що політика «подвійних стандартів», коли 

оцінка тих чи інших дій інформаційного характеру часто 

залежить від політичних симпатій, релігійних 

переконань чи національної приналежності, не сприяє 

знищенню однією з глобальних проблем людства. Тому 

інформаційному тероризму необхідно протиставити 

об’єднану силу всього світового співтовариства, 

оскільки дане явище має та загрожує безпеці всіх держав 

світу.  

Прикладом подібного регулювання можна вважати 

єдине договірне джерело з врегулювання проблем 

кіберзлочинності – Конвенцію Ради Європи із 

кіберзлочинів укладену 23 листопада 2001,в якій 

зазначається чотири типи комп’ютерних злочинів, а 

саме: 

 незаконний доступ; 

 незаконне перехоплення; 

 v втручання в дані; 

 втручання в систему. 

 

Інформаційному тероризму необхідно 

протиставити об’єднану силу всього світового 

співтовариства, оскільки таке явище має та загрожує 

безпеці всіх держав світу. Прикладом подібного 

регулювання можна вважати єдине договірне джерело з 

урегулювання проблем кіберзлочинності – Конвенцію 

Ради Європи із кібер-злочинів, укладену 23 листопада 

2001. 

На сьогодні існують дві великі організації, готові 

взяти на себе провідну роль у боротьбі з 

кіберзлочинністю на міжнародному рівні. Це Підрозділ 

по боротьбі з тероризмом ОБСЄ – організація, що діє під 

егідою ООН, а також Інтерпол. Крім того, у 

Європейському Союзі, розпочав роботу Центр по 

боротьбі з кіберзлочинністю (European CyberCrime 

Centre). Країни-члени ЄС і європейські інституції мають 
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намір підтримувати Центр по боротьбі з 

кіберзлочинністю для створення оперативних і 

аналітичних можливостей її розслідування і для 

співпраці з міжнародними партнерами [3, с. 58]. 

Аналізуючи та досліджуючи розвиток кібер-

злочинності на території України, не можна впевнено 

сказати, що концепція держави спрямована на 

об’єднання зусиль щодо протидії цьому феномену. 

Правовим документом, який регулює дану сферу в 

Україні, є Доктрина інформаційної безпеки України, в 

якій одним з ключових проблемних питань є 

забезпечення техногенної безпеки, у тому числі в сфері 

її інформаційних аспектів і боротьби з технологічним 

тероризмом. Проте вона не є дієвим регулятором у своїй 

сфері. Крім того, так і не ухвалено закон про засади 

державної інформаційної політики. Так само в Україні 

не створено кіберкомандування, що б могло швидко 

реагувати на виклики в інформаційній сфері безпеки 

держави. 

Підсумовуючи, потрібно зазначити, що проблема 

протидії актам інформаційного тероризму – це 

комплексна проблема. Сьогоднішні закони повинні 

відповідати вимогам сучасного розвитку. З цією метою 

урядові нашої держави необхідно проводити 

цілеспрямовану роботу з гармонізації та вдосконалення 

законодавства у сфері інформаційної безпеки держави. 

Україні насамперед потрібно розробити ефективну 

інформаційну політику, спрямовану на інформування 

громадян та забезпечення їхнього розуміння того, в чому 

полягають причини тероризму – підвищення медіа-

грамотності (вміння протистояти спробам 

маніпулювання собою за допомогою інформаційних 

потоків) та довіри до держави та інші складові, які 

допоможуть вибудувати систему захисту кожної людини 

від негативного впливу інформаційного тероризму. 

Сьогодні існує проблема протидії актам 

інформаційного тероризму. Тому першочерговим 

завданням для України є цілеспрямована робота з 
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гармонізації та вдосконалення законодавства у сфері 

інформаційної безпеки держави. Здійснення ефективної 

інформаційної політики, спрямованої на інформування 

громадян та забезпечення їхнього розуміння того, в чому 

полягають причини тероризму, підвищення медіа-

грамотності (вміння протистояти спробам 

маніпулювання собою за допомогою інформаційних 

потоків) та довіри до держави та інші складові, які 

допоможуть вибудувати систему захисту кожної людини 

від негативного впливу інформаційного тероризму. 

Регулювання та протидія інформаційному тероризму, як 

одна зі складових цивілізаційного процесу, на 

міжнародному рівні повинно мати скооперовану 

антитерористичну діяльність як підсистему національної 

та міжнародної систем безпеки. 

Без сумніву, кращим способом боротьби проти 

інформаційного тероризму є саме підтримка високих 

інформаційних технологій та стимул науково-технічного 

прогресу, що має слугувати справі протидії 

кіберзлочинності. Фінансування високих технологій у 

сфері боротьби з кіберзлочинністю має стати державним 

пріоритетом уже сьогодні. 
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ШВИДКІСНИЙ МЕТОД ШИФРУВАННЯ ВІДЕО-

ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ 

Акулінічева Марія Володимирівна 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут захисту інформації 

м.Київ 

Все більшої популярності набирає використання 

відеоформату у всіх аспектах сучасного життя. 

Відеоконференції, відеопрезентації проектів, в тому 

числі зйомка приватної власності для продажу чи збору 

необхідних даних- інколи їх нелегально перехоплюють. 

Щоб уберегти важливі дані від несанкціонованого зйому 

необхідно приховати інформацію, що передається або 

ж факт її передачі. Забезпечити надійний шифрований 

канал передачі інформаційних відеопотоків важче аніж 

зашифрувати потрібний матеріал. Однак, шифрування 

відеопотоку також нелегкий процес. Для визначення 

найбільш дієвого способу розглянуто наявні методи 

захисту відеоданих. 

Оскільки відеопотік – це часова послідовність 

кадрів певного формату, закодована у бітовий потік, то 

має досить великий об’єм. Швидкість передачі 

нестисненого відеопотоку з чергуванням рядків 

розрядністю 10 біт і колірної субдискретизації 4:2:2 

стандартної чіткості становитиме 270 Мбіт / с. Такий 

потік виходить якщо скласти добутки частоти 

дискретизації на розрядність кожної компоненти: 10 × 

13,5 + 10 × 6,75 × 2 = 270 Мбіт / с. Однак, розрахунок 

розміру отримуваного файлу, що містить нестислий 

відеопотік, проводиться трохи інакше. Зберігається 

тільки активна частина рядка відеосигналу. Для 

представлення в просторі Y ', Cr, Cb розраховуються 

наступні складові: 1)кількість пікселів в кадрі для 

компоненти яскравості = 720 × 576 = 414 720; 2)кількість 

пікселів в кадрі для кожної колірної компоненти = 360 × 

576 = 207 360; 3)число бітів в кадрі = 10 × 414720 + 10 × 

207 360 × 2 = 8294400 = 8,29 Мбіт; 4)швидкість передачі 

даних (BR) = 8,29 × 25 = 207,36 Мбіт / сек; 5)розмір 
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відео  = 207,36 Мбіт / сек * 3600 сек = 746496 Мбіт = 

93312 Мбайт = 93,31 Гбайт = 86,9 ГіБ.  

Найпростіший підхід до захисту відеоданих – це 

використання класичного шифрування за схемами з 

відкритим або закритим ключем. Файл відеоданих 

підлягає шифруванню, після чого передається по 

незахищеному каналу зв'язку або записується на 

незахищений носій. Такий спосіб забезпечує досить 

високу ступінь захисту відеоданих, яка досягається 

високою стійкістю використовуваного для захисту 

шифру. Однак, найчастіше обсяг шифрованих даних в 

порівнянні з текстовими і навіть звуковими даними 

значно більше, що вимагає значних обчислювальних 

ресурсів для шифрування такого обсягу даних.  Це 

призводить до обмеження можливості використання 

класичного шифрування в таких областях, як 

інтерактивне і кабельне телебачення. Користувач таких 

сервісів повинен мати потужну систему, здатну в 

реальному часі, без затримок розшифровувати, а потім і 

декодувати отримані дані. Оскільки основним 

стандартом, використовуваним для кодування і 

стиснення відеоінформації, є формат MPEG, то 

більшість способів захисту розроблені саме для цього 

формату. У них використовуються особливості 

кодування і структури потоку MPEG для скорочення 

обчислювальних ресурсів на захист відеоданих.  Одним 

з перших способів захисту даних в форматі MPEG був 

алгоритм перестановки «зигзаг», який полягає в 

зчитуванні квантованих коефіцієнтів дискретного 

косинусного перетворення не способом «зигзаг» для 

подальшого кодування, як це визначено в форматі, а 

випадковим чином. 

Для збільшення швидкості передачі інформації 

існує декілька способів, що полягають у шифруванні 

неповного обсягу інформації або ж пришвидшеному 

алгоритмі для шифрування всього потоку. Для 

раціонального розподілу часу на розробку методу та 

його втілення найбільш дієвим є зменшення обсягу 
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даних, що в подальшому будуть зашифровані найбільш 

швидким алгоритмом, який може забезпечити 

необхідний рівень захисту. Це досягається шляхом 

селекції  значущих структурних одиниць базового 

відеокадру. Тобто, визначенням частини відеокадру, яка 

є основною без якої всі інші складові не мають сенсу. 

Для втілення такого способу пришвидшення передачі 

можна застосувати декілька методів. 

Метод реконструкції закритого відео-

інформаційного потоку на основі селективної обробки. 

Відмінними рисами цього методу є те, що проводиться 

ідентифікація закритих структурних одиниць базового 

кадру в загальному кодовому потоці на основі 

використання встановлених міток і диференційованої 

обробки структурних одиниць в процесі відновлення 

базових кадрів.  

Метод оцінювання інформаційної інтенсивності 

закритого відеопотоку. Даний метод базується на тому, 

що: криптографічному захисту всього відеопотоку 

підлягають тільки значущі структурні одиниці базового 

кадру, звідси приріст за інтенсивністю не перевищує 7 

%; враховується ключовий вплив структурних одиниць 

базового кадру на процес формування передбачених 

кадрів відеопотоку. 

Метод селективного кодування. Існує кілька 

криптографічних рішень, заснованих на багаторівневій 

структурі MPEG, які виконують селективне 

шифрування. 

Базовий метод селективного шифрування 

заснований на наявності I, B і P типів кадрів в стандарті 

MPEG. Він полягає в шифруванні ключових I кадрів, 

оскільки, теоретично, P і B кадри марні без відповідних I 

кадрів. При цьому підлягає шифруванню близько десяти 

відсотків потоку, а це знижує вимоги до 

обчислювальних ресурсів. Даний метод має такі 

недоліки. В P і В кадрах часто містяться I макроблоки, 

що робить видимою досить велику частину зображення. 

Крім того, велика міжкадрова кореляція також сприяє 
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прояву частини прихованої інформації. Таким чином, 

шифрування тільки I кадрів не є достатнім. При 

шифруванні всіх I макроблоків теж виникає ряд 

проблем. По-перше, ідентифікація I макроблока в потоці 

MPEG – завдання ресурснозатратне, оскільки потрібно 

аналізувати потік по бітам. По-друге, існують потоки, 

або I, B, P кадри з початкових стадій MPEG (ДКП, 

квантування, передбачення руху), які складаються 

тільки з I кадрів і містять кількість I макроблоків того ж 

порядку, що і кількість I кадрів. У цих випадках 

шифрування I кадрів і I макроблоків в P і B кадрах за 

обсягом даних, що шифрують ся, (до 90% усього 

потоку) та відповідно необхідної обчислювальної 

потужності наближається до повного шифрування.  

Існує варіант реалізації методу селективного 

шифрування SECMPEG, не сумісний зі стандартним 

MPEG із-за додаткової інформації у заголовках і тому 

вимагає спеціалізованого декомпресора. SECMPEG 

використовує RSA та DES або дозволяє вибрати один з 

чотирьох рівнів захисту: перший рівень – шифруються 

всі заголовки; другий рівень – шифруються заголовки, 

коефіцієнт DC і нижні коефіцієнти AC у I кадрах; третій 

рівень – шифруються I кадри і I макроблоки в Р і В 

кадрах; четвертий рівень – повне шифрування потоку. 

Ще один спосіб вибіркового шифрування [4], суть 

якого полягає у використанні безлічі таблиць Хаффмана 

для стиснення без втрат отриманої матриці коефіцієнтів 

дискретного косинусного перетворення. З безлічі 

таблиць випадковим чином вибирається одна для 

кодування конкретної послідовності значень матриці. 

Недоліком такого способу є зниження ефективності 

стиснення у порівнянні з використанням однієї таблиці, 

адаптованої для використання в кодуванні MPEG. Однак 

цей недолік частково компенсується шляхом 

попереднього відбору таблиць, що забезпечують 

максимальне стиснення для відеоданих, що будуть 

зашифровані. 
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Перестановка рядків і стовпців. Широко 

поширений підхід до шифрування відеоданих, 

прийнятний для збереження якості зображення та вимог 

швидкодії полягає в перестановці рядків або стовпців 

кадрів відеозображення. Необхідно зазначити, що такий 

шифр не можна назвати стійким. Тут в якості критерію 

для відбору рядків і стовпців обрана міра близькості, 

заснована на метриці: 

𝑑(𝑎𝑖 , 𝑎𝑗) = ∑  |𝑎𝑖,𝑘 − 𝑎𝑗,𝑘|

𝑚

𝑘−1

 

де а – матриця, відповідна зображенню. 

Виявилося, що в цій метриці практично не виникає 

колізій, і початкове зображення легко відновлюється, 

аналогічно до того, як відновлюється текст з аналізу 

біграм і триграм [3]. Очевидно, що подібне відновлення 

можливо, тому, що зображення має велику просторову 

надлишковість. Для захисту від подібної атаки 

пропонується використати кілька підходів: 

1. Застосування декількох раундів шифру 

подвійної перестановки, спільно з оборотним 

перетворенням спотворення, яке повинно зменшувати 

кореляцію між рядками і стовпцями. 

2. Застосування декількох раундів циклічної 

перестановки рядків і стовпців, спільно з оборотним 

перетворенням спотворення. 

3. Застосування комбінації цих двох підходів. Слід 

зазначити, що даний підхід враховує специфіку 

інформації, що захищається.  

Оцінити ефективність такого методу досить 

просто. Для цього достатньо дослідити розподіл пікселів 

зашифрованого зображення, щодо їх вихідного 

положення. Пропонується дослідити розподіл пікселів, 

які до шифрування були сусідніми. Якщо середня 

відстань між такими пікселями буде дорівнювати 

математичному очікуванню між довільно взятими 

точками зображення, то можна говорити про те, що 

захист є надійним. 
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Також необхідно перевірити послідовності 

координат зашифрованого зображення за допомогою 

різних критеріїв РРВП (рівномірно розподілена 

випадкова послідовність). Обчислення щільності 

ймовірності, математичного очікування і дисперсії 

відстані між двома випадково вибраними точками на 

прямокутній області розмірами a і b (а>b). 

Використання стійких алгоритмів робить 

зашифровані дані стійкими до атак на основі відкритого 

тексту, і в той же час із-за часткового шифрування 

значно знижуються витрати обчислювальних ресурсів 

(близько 10 разів у порівнянні з повним шифруванням за 

DES або IDEA). 

Отже, на сьогоднішній день існує великий арсенал 

засобів захисту відео у форматі MPEG. Вони дозволяють 

в залежності від завдання − потрібні висока захищеність 

або компроміс між стійкістю і швидкістю обробки – 

вибрати оптимальне рішення. Спільною особливістю 

розглянутих способів захисту є те, що вони засновані на 

принципах класичного шифрування – перестановки і 

заміни - принципах, відомих ще з давніх часів. Тим 

часом прогрес кидає все нові виклики фахівцям із 

захисту інформації, і цілком можливо, що в 

найближчому майбутньому з розвитком обчислювальної 

техніки (появою квантових комп'ютерів) ці методи 

стануть в принципі неефективними.  А значить 

необхідно розробляти принципово нові методи і підходи 

до захисту відеоданих. 

Відмінними характеристиками методу на основі 

селекції  значущих структурних одиниць базового 

відеокадру є визначенні енергетичної значущості для 

структурних одиниць базового кадру відеопотоку з 

урахуванням каскадних порогових оцінок інтегрованих 

по всьому трансформованому макроблоку. Цей метод 

дозволяє створити умови для зниження інтенсивності 

відеопотоку та збереження семантичної інформації щодо 

об'єктів інтересу.  
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ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ БЕЗПЕКИ 

ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 

Данилов Віктор Віталійович 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут захисту інформації 

м.Київ 

Ми живемо в еру комп’ютерних технологій та 

електронної інформації. Тож в умовах сьогодення 

надзвичайно важливо захищати наші особисті дані. 

Безпека інформації зараз має один в найвищих 

пріоритетів. Ми маємо забезпечувати 

конфіденційність, цілісність та доступність 

інформації. Принципи забезпечення інформаційної 

безпеки ґрунтуються на законності, балансі інтересів 

особи, суспільства і держави, комплексності, 

системності; інтеграції з міжнародними системами 

безпеки та економічній ефективності. Кожен раз коли 

ми маємо обрати той чи інший Інтернет сервіс ми 

запитуємо себе: «Чи будуть мої дані у безпеці? Чи 

зможу я отримати до них доступ, коли мені це буде 

потрібно? Чи залишиться моя інформація 

конфіденційною? 

Штучний інтелект є більш надійним за класичні 

антивіруси. Класичні антивіруси здатні виявляти лише 

30-40% реальних загроз. Використання штучного 

інтелекту і машинного навчання підвищує цей показник 

до 60-70 і навіть 85%. 

Традиційні антивіруси співвідносять підозрілі 

активності з наявною базою даних і тому захищають 

тільки від відомих загроз. При цьому, Internet Security 

Report повідомляє: число zero-day attacks (невідомих 

раніше атак) збільшилося на 125% з 2014 року. Це 

означає, що традиційні антивіруси скоро перестануть 

справлятися зі своїм завданням.  

Використання машинного навчання дозволяє 

вирішити цю проблему. Автоматичні системи 

аналізують бази даних, класифікують шкідливе ПЗ і 



926 
 

розпізнають аномальні активності ще до того, як хакери 

завдадуть шкоди. Про повну автономності мови поки не 

йде: програма будь-яку аномальну активність відносить 

до потенційно шкідливих. Спеціаліст який її навчає 

вказує, які з виявлених загроз можна вважати 

реальними, а які варто пропустити. З кожною такою 

правкою система стає все більш точною у своїх діях.  

Основні труднощі при цьому - необхідність 

великої кількості вихідних даних для навчання системи. 

Це, в свою чергу, означає, що великим організаціям і 

корпораціям потрібно ділитися конфіденційною 

інформацією про свої слабкі місця.  

Дослідники з Массачусетського технологічного 

інституту та PatternEx продемонстрували платформу 

штучного інтелекту під назвою AI2, яка передбачає 

кібератаки значно краще ніж існуючі системи, завдяки 

показникам які постійно вводяться експертами. Вони 

запевняють, що їх система AI2 захищає від 85% атак - це 

втричі краще, ніж звичайні показники. Система була 

протестована на 3,6 млрд одиниць даних, які були 

створені 3 мільйонами користувачів протягом трьох 

місяців. Для прогнозування атак, AI2 проглядає дані і 

виявляє підозрілу активність шляхом кластеризації 

даних у патерни з використанням безконтрольного 

машинного навчання. АІ2 може перевіряти до мільярдів 

рядків інформації на добу, перетворюючи одиниці даних 

в різні елементи або окремі види поведінки.  

Узагальнюючи, незважаючи на всю привабливість 

ідеї автоматичної системи кібербезпеки, комерційні 

перспективи подібних систем, на даний момент, 

зустрічають високий бар'єр у вигляді побоювання 

великих компаній віддавати власні конфіденційні дані 

стороннім розробникам. А без великої кількості 

вихідних, навчаючих систему даних, просто неможливо 

досягти достатнього для високого рівня виявлення 

загроз. 

В даний час для забезпечення захисту інформації 

потрібна реалізація системного підходу, що включає 
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комплекс взаємопов'язаних заходів (використання 

спеціальних технічних і програмних засобів, 

організаційних заходів, нормативно – правових актів, 

морально – етичних заходів протидії). Реалізація 

технології захисту інформації в комп'ютерних 

інформаційних системах і в мережах передачі даних 

вимагає зростаючих витрат і зусиль. Однак, все це 

дозволяє уникнути значно переважаючих втрат і збитків, 

які можуть виникнути при реальному здійсненні погроз 

ІС та IT.  

До основних загроз безпеки інформації відносять: 

– витік конфіденційної інформації; 

– компрометація інформації; 

– несанкціоноване використання інформаційних 

ресурсів; 

– помилкове використання інформаційних 

ресурсів; 

– несанкціонований обмін інформацією між 

абонентами; 

– відмова від інформації; 

– порушення інформаційного обслуговування; 

– незаконне використання привілеїв. 

 Під час експлуатації ІС найбільшу шкоду і збитки 

приносять віруси. Захист від вірусів можна організувати 

так само, як і захист від несанкціонованого доступу. 

 Технологія захисту є багаторівневою і містить 

наступні етапи: 

1. Вхідний контроль нового програмного 

забезпечення або зовнішнього накопичувана пам'яті 

здійснюється групою спеціально підібраних детекторів, 

ревізорів і фільтрів. Наприклад, до складу групи можна 

включити Scan, Aidstest, TPU8CLS. Можна провести 

карантинний режим. Для цього створюється 

прискорений комп'ютерний календар. При кожному 

наступному експерименті вводиться нова дата і 

спостерігаються відхилення в старому програмному 

забезпеченні. Якщо відхилень немає, то вірус не 

виявлений.  
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2. Сегментація жорсткого диска. При цьому 

окремими розділами диска присвоюється атрибут Read 

Only. Для сегментації можна використовувати, 

наприклад, програму Manager та інш.  

3. Систематичне використання резидентних, 

програм – ревізорів і фільтрів для контролю цілісності 

інформації, наприклад Check21, SBM, Antivirus2.  

4. Архівування. Йому підлягають і системні, і 

прикладні програми. Якщо один комп'ютер 

використовується декількома користувачами, то бажано 

щоденне архівування. Для архівування можна 

використовувати PKZIP та інші. Тож які висновки ми 

маємо зробити? Наша інформація має бути захищена не 

лише від хакерських атак та вірусів, до безпеки 

інформації так само належить її цілісність і доступність.  

Можна сказати, що проблема захисту інформації 

на сьогодні полягає в тому, що далеко не всі люди 

знають про права захисту інформації і не досконало 

розуміють як це працює. Згадайте но лише, коли 

останній раз ви робили резервні копії ваших даних? 

Тому вважаємо за необхідне, аби дисципліна 

«Кібербезпека» викладалася не лише на рівні вищої 

освіти. Якщо наша система освіти буде впроваджувати 

подібну дисципліну в школі, то діти будуть знати як 

захистити свій пристрій від вірусів, навіщо і як робити 

резервні копії даних, і як забезпечити цілісність свої 

даних. 

Служба захисту інформації (СЗІ) — підрозділ 

організації, який забезпечує захист інформації шляхом 

управління комплексною системою захисту інформації. 

(В організаціях, де штатним розкладом не передбачено 

створення СЗІ, заходи щодо забезпечення захисту 

інформації в автоматизованійсистемі здійснюють 

призначені наказом керівника організації працівники.)  

СЗІ створюється в обов'язковому порядку коли 

організація обробляє інформацію, вимогу щодо захисту 

якої встановлено законодавством.Метою створення СЗІ 

є організаційне забезпечення завдань керування 
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комплексною системою захисту інформації(КСЗІ) в 

автоматизованійсистемі та здійснення контролю за її 

функціонуванням. 

 У процесі своєї роботи СЗІ :  

 розроблює, проектує, використовує, 

вдосконалює КСЗІ та підтримує її роботу;  

 розробляє та коригує моделі загроз і моделі 

захисту інформації;  

 співпрацює з підрозділами організаціїї в якій 

функціонує;  

 підвищує кваліфікацію своїх співробітників 

та інших підрозділів у напрямку захисту інформації; В 

залежності від завдань до СЗІ можуть входити різні 

спеціалісти наприклад:  

 з питань захисту інформації від витоку 

технічними каналами  

 з питань захисту каналів зв’язку і 

комутаційного обладнання 

 з питань адміністрування засобів захисту, 

керування базами даних захисту  

 з питань захищених технологій обробки 

інформації Загалом можна сказати що в залежності від 

організації та системи СЗІ може мати різний вигляд але 

без цієї служби буде ускладнене функціонування та  

Згідно з дослідженням «BSA Global Software 

Survey» рівень піратства в Україні станом на кінець 2017 

року становить 80%. Також щороку можна побачити 

численні статті в світових СМІ новини про те, які 

величезні збитки наносять пірати великим компаніям. Та 

чи дійсно шкода настільки велика? 

Перш за все слід розібратись з першопричиною 

піратства як явища. Частіше за все основними 

факторами, що спонукають людину, є висока вартість 

ліцензійного продукту, відсутність локального 

легального способу придбати продукт та бажання 

«спробувати» продукт до покупки. Останнє особливо 

актуально, коли немає легального способу повернути 

гроші за вже придбаний товар. 
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В січні 2014 році Євросоюз, бажаючи ретельніше 

дослідити проблему піратства, витратив $400 000 на 

дослідження, метою якого було проаналізувати вплив 

піратства на продажу ліцензійного контенту різних 

типів. Займалась цим аналітична компанія «Ecorys». 

Дослідження було завершено в травні 2015 року, але не 

було офіційно опубліковано. Лише в червні 2017 року, 

стараннями Юлії Реда, політика в Парламенті Європи 

від Німеччини, результати аналізу було показано 

громадськості. Виявилось, що єдиною сферою, в якій 

піратство дійсно завдає шкоди, є кінематограф. В усіх 

інших сферах значної шкоди виявлено не було. Навпаки 

– в випадку музики, книг, відеоігор піратські 

завантаження збільшують в кінці-кінців об’єми продаж 

легальної продукції. 

Причинами цього експерти називають те, що 

користувачі вважають занадто високими, в той час як 

ціни на іншу продукцію є для них прийнятною. Цікаво 

те, що більшість піратів згодом все ж купують 

завантажений раніше продукт, бажаючи отримати 

переваги, контент та зручність в використанні та 

підтримці, недоступні піратам. 

Враховуючи вище сказане, найефективнішими 

методами боротьби з піратством буде розумне введення 

цінової політики, з врахуванням локальної платіжної 

спроможності, надання можливості користувачам 

спробувати продукт в обмеженому режимі (так звані 

«демо-версії»), правовими методами забезпечити 

можливість повернення коштів у випадку незадоволення 

продуктом для користувачів та захист від зловживання 

цим для правовласника. 

Отже, піратство, насправді, не є такою 

масштабною проблемою, як це тиражують в ЗМІ, а в 

деяких випадках навіть є корисним. Та це ні в якому разі 

не виправдовує це явище. Купуючи легальну продукцію, 

слід пам’ятати, що це в першу чергу плата за працю 

людини, що, в свою чергу, заохочує її до подальшої 

якісної праці та підтримки своїх користувачів.  
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СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ 5G 

Єгоров Віталій Сергійович 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут Захисту 

інформації 

м.Київ 

Технології мобільного бездротового зв'язку стали 

невід'ємною частиною нашого життя, зумовлюючи 

значний соціально-економічний вплив на розвиток країн 

світової спільноти. Різке зростання кількості мобільних 

пристроїв і обсягу трафіку привів до появи технології 

бездротового зв'язку 4G, надаючи засіб для 

широкосмугових мобільних послуг у будь-який час та в 

будь-якому місці. Однак, потреби ринку настільки 

великі, що вже є розробленою і розгортається мережа 

мобільного зв'язку 5G. Перспективи її використання 

пов'язують зі створенням нових інтелектуальних 

інформаційних технологій та систем. Бездротовий 

зв'язок 5G вже частково впроваджено у Німеччини, 

Великобританії, США, Японії, Китаї, Південної Кореї.  

Що 5G інтернет це наступне (п’яте) покоління 

стільникових технологій, яке обіцяє значно підвищити 

швидкість, покриття та чутливість бездротових мереж. 

Наскільки швидко? Мережа оператора Verizon показала 

швидкість, що перевищувала 1 гігабайт в секунду. Це від 

10 до 100 разів швидше, ніж типовий стільниковий 

зв’язок, і навіть швидше, ніж все, що можна отримати за 

допомогою фізичного волоконно-оптичного кабелю, що 

йде у ваш будинок. (За оптимальних умов ви зможете 

завантажити будь-який серіал за секунди). 

Однією з ключових переваг є те, що називається 

низькою затримкою. Ви почуєте цей термін багато раз. 

Затримка – це час відповіді, коли ви натискаєте на 

посилання щоб розпочати потокове передавання відео на 

ваш телефон. Ваш клік надсилає запит до мережі, і коли 

мережа реагує, доставляючи вам веб-сайт або 

відтворюючи відео – різниця в часі і є затримкою. Цей 

час затримки може тривати близько 20 мілісекунд з 
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поточними мережами. Це не здається багато, але з 5G, 

затримка скорочується до всього лише 1 мілісекунди, 

приблизно час, необхідний для спалаху на звичайній 

фотокамері. Ця реакція є критичною для таких речей, як 

відтворення інтенсивної відеоігри у віртуальній 

реальності або для хірурга в Нью-Йорку для керування 

парою робототехнічних приладів, що виконують 

процедуру в Сан-Франциско. Фактично зв’язок без 

затримки означає, що безпілотні автомобілі зможуть 

передавати інформацію один одному в реальному часі, 

за умови наявності 5G (тактильний інтернет та 5G).  

5G мережа призначена для підключення набагато 

більшої кількості пристроїв, ніж традиційна стільникова 

мережа. Це про інтернет речей, про який ви продовжуєте 

чути з усіх боків. З допомогою 5G ви може керувати 

великою кількістю пристроїв довкола вас. Також стане 

можливим тактильний інтернет. 

Мережа 5G також була спеціально побудована для 

роботи з обладнанням, що використовується 

підприємствами, такими як сільськогосподарське 

обладнання або банкомати. Крім швидкості, він також 

призначений для роботи на підключених пристроях, які 

не потребують постійного підключення до інтернету, 

такі як датчик рівня добрив. Ці види малопотужних 

сканерів призначені для роботи на одному акумуляторі 

протягом 10 років і весь цей час можуть періодично 

передавати дані. 

Компанія Verizon запустила першу в світі послугу 

«5G» у жовтні, але це радше різновид технічної – 

фіксованої широкосмугової заміни, а не мобільної 

служби. Інсталятор повинен встановити спеціальне 

обладнання, яке може вловити сигнали 5G і перетворити 

його на з’єднання Wi-Fi у будинку, щоб інші пристрої 

могли отримати до нього доступ.  

Існують, навіть, дебати про те, чи такий сервіс 

навіть кваліфікується як 5G: він не використовує 

стандарти промисловості. Компанія хотіла випередити 

всіх і використала власну технологію. Verizon 
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стверджує, що швидкість, яка варіюється від 300 мегабіт 

в секунду до 1 гігабіт в секунду, кваліфікує сервіс як 5G. 

Її суперники та інші мобільні експерти оскаржують це 

твердження.  

Запуск був вкрай обмежений в окремих районах 

США. Verizon зупинилася поки. Вона не зможе 

перетворити цю технологію у загальновизнаний 

стандарт 5G.  

Станом на кінець грудня компанія AT&T 

встановлювала свою мобільну мережу 5G інтернету в 

десятках міст США, а точніше – у “щільних міських і 

високопрофільних районах”. AT&T хвалилася, що це 

“перша і єдина компанія в США, яка пропонує 

мобільний 5G інтернет через комерційну, 

стандартизовану мобільну мережу 5G”. У 2019 році 

планується збільшити охоплення до 22 міст. Але мережа 

не загальнодоступна споживачам, і насправді не зовсім 

зрозуміло, де ви дійсно можете отримати покриття. 

Технологія 5G вимагає певного набору антен, які 

ще не доступні. Наприклад, смартфон LG V50 Sprint 

спеціально налаштований для своєї мережі 5G. Крім 

того, Samsung Galaxy S10 5G налаштований на мережу 

Verizon, хоча він також буде працювати на інших 

операторів після завершення угоди про ексклюзивність. 

Багато телефонів використовують модем X50 від 

Qualcomm, який спеціально розроблений для 

підключення до спектру 5G. Пізніші телефони будуть 

використовувати чіп другого покоління, який збирає 

більше смуг спектру. Ви можете очікувати, що більше 

5G телефонів буде запущено у виробництво до кінця 

цього року. 

Високочастотний спектр є запорукою росту 

потужності і швидкості зв’язку, але є і недоліки. 

Діапазон не великий, особливо якщо у вас є перешкоди, 

такі як дерева або будівлі. В результаті, операторам 

доведеться розгорнути набагато більше невеликих 

стільникових радіостанцій, навколо територій, які 
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отримують сигнал 5G. Це буде дратувати будь-кого, хто 

не хоче стільникових радіостанцій поруч з собою. 

Також вже давно існує занепокоєння, що мобільні 

сигнали можуть викликати рак. На жаль, не було багато 

досліджень для того, щоб остаточно довести або 

спростувати існування ризику для здоров’я. 

Це спричиняє занепокоєння щодо 5G. Хоча деякі з 

цих мереж будуть працювати на надвисоких частотах, 

дослідники відзначають, що вони все ще підпадає під 

категорію випромінювання, яке не повинне бути 

шкідливим для наших клітин.  

Тим не менш, критики кажуть, що дослідження 

цього питання недостатньо, і проведені дослідження не 

були адекватними. Всесвітня організація охорони 

здоров’я перераховує мобільні сигнали як потенційний 

канцероген (причина раку). Але вона також вважає 

мариновані овочі та каву за канцерогени. Тим не менш, 

це хвилює людей. 

Ось інше занепокоєння: 5G інтернет все одно може 

бути лише теоретичною можливістю для багатьох 

людей. T-Mobile каже, що відбудеться запуск в 30 містах 

цього року, AT&T буде мати 22 міста, у той час як Sprint 

буде мати дев’ять міст США. Але незрозуміло, 

наскільки широким буде охоплення У глобальному 

масштабі. Китай, Японія та Південна Корея беруть 

участь у створенні своїх 5G мереж, а Європа тепер має 

власні мережі 5G.  

Дивно, але Sprint міг мати найширший 5G слід 

після першої половини року, з більш ніж 1000 

квадратних миль покриття в дев’яти містах. Це не 

величезна кількість території.  

Так що не вважаємо, що вам потрібно поспішати, 

щоб купити цей перший смартфон 5G. Швидше за все, 

послуга не буде широко доступна до 2020 року або 

пізніше.  

В сільські райони прихід 5G інтернету займе 

довгий час, оскільки їм бракує інфраструктури для 

підтримки всіх цих радіостанцій. 



935 
 

«5G приносить можливості, які будуть змушувати 

нас думати по-іншому про ціноутворення”, сказали в 

компанії AT&T. Ми очікуємо, що ціноутворення буде 

більшим за те, яке ми нараховуємо сьогодні». Це 

віддзеркалює коментар, зроблений в березні тодішнім 

виконавчим директором Sprint Марсело Клер, який 

сказав, що бачить 5G як преміальний сервіс. LTE не 

коштував більше, коли він вперше вийшов; потрібно 

було просто купити новий телефон. Але моделі 

ціноутворення змінюються з часом. Починаючи з 4G, 

оператори відмінили безлімітні плани і через деякий час 

повернули їх назад. 

На даний момент домашній широкосмуговий 

сервіс Verizon коштує 50 доларів для бездротових 

абонентів і $ 70 для всіх інших. Послуга мобільного 5G 

від AT & T буде безкоштовною для “вибраних” клієнтів 

протягом перших 90 днів. Після цього компанії 

платитимуть 499 доларів за точку доступу плюс 70 

доларів на місяць за план з 15 ГБ даних. 

У Великій Британії та у багатьох інших країнах 

часто скаржаться на відсутність сигналу та низьку 

швидкість передачі у сільській місцевості. Але 5G не 

обов'язково вирішить цю проблему, оскільки 5G 

працюватиме на високочастотних смугах, принаймні 

почне працювати. Ці смуги мають велику потужність, 

але покривають короткі відстані. 5G буде в першу чергу 

зв'язком для густонаселених територій. 

Низькочастотні смуги (як правило, 600-800 МГц) 

краще працюють на великих відстанях, тому оператори 

мережі зосереджують свою увагу на покращенні 4G LTE 

покриття паралельно з розгортанням 5G. 

Але реальність така, що для деяких людей у дуже 

віддалених районах зв'язок все одно буде поганим. 

Чекати швидкого приходу 5G в Україну не варто. 

Експерти не називають приблизних термінів появи цієї 

новітньої технології. 

Водночас, 17 травня 2019 року, Президентом 

України було підписано указ “Про забезпечення послуг 
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для впровадження системи рухомого (мобільного) 

зв’язку п’ятого покоління (5G)”. “Україна – серед 

лідерів, і ми повинні зробити все, щоб в 2020 році 

стандарт 5G в Україні працював”, – підкреслив тоді 

Президент. 

Отже, високоякісний бездротовий зв'язок має 

важливе значення для концепції сучасного цифрового 

підприємства. Дротяний зв'язок зі складними кабелями 

був би неможливий в цьому постійно мінливому 

оточенні через те, що модернізація кабелю тягне за 

собою високі експлуатаційні витрати. Бездротовий 

зв'язок поєднує всі фізичні елементи виробничого 

підприємства з машинними (обчислювальними) 

елементами, спроможними збирати та обробляти 

величезні обсяги даних з хмарою, яка відповідає за ці 

операції. Можливість підключення безлічі зовнішніх 

пристроїв з використанням LTE-з'єднань в умовах 

електромагнітних перешкод та за суворих вимог до 

затримок виконання технологічних процесів дає змогу 

стверджувати, що технологія бездротового зв'язку 5G є 

необхідною та незамінною в дослідженнях і 

виробництві. 
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ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ МЕТОДИК АНАЛІЗУ ТА 

ОЦІНКИ РИЗИКІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Запорожченко М.М. 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут захисту інформації 

м.Київ 

 На сьогоднішній день існує велика кількість 

методик аналізу та оцінки ризиків. В даній статті 

пропонується розглянути ці методики більш детально 

на прикладі продуктів західних компаній. В методиці  

“Facilitated Risk Analysis Process (FRAP)” ризик 

оцінюється якісно, дана методика буде найбільш 

корисною для невеликих підприємств. За цією 

методикою здійснюється оцінка ризику для незахищеної 

інформаційної системи, що в подальшому дозволить 

побачити ефективність впровадження заходів захисту. 

Методика CRAMM використовує комплексний підхід, 

що включає якісну та кількісну оцінку ризику. Грамотне 

використання методу дозволяє отримати результати, 

одним з котрих є можливість економічно обґрунтувати 

доцільність витрат підприємства на забезпечення 

інформаційної безпеки. Компанія RiskWatch в своїй 

методиці використовує в якості критеріїв для оцінки 

та управління ризиками числові значення: очікувані річні 

втрати, оцінку повернення інвестицій. Методика 

орієнтована на точну кількісну оцінку співвідношення 

збитків від реалізації загроз до витрат на створення 

системи захисту.  

 

Ключові слова: CRAMM, FRAP, RISKWATCH, оцінка 

ризиків інформаційної безпеки. 

 

Сьогодні кожне зацікавлене в підтриманні своє 

репутації підприємство стикається з питанням 

організації системи захисту інформації. Така система 

при правильному впровадженні дозволяє забезпечити 

нормальне функціонування автоматизованих систем, 
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телекомунікаційного обладнання та безпеку інформації, 

яка зберігається, передається чи оброблюється в 

інформаційній системі підприємства. Результат 

впровадження такої системи та її ефективність залежить 

від таких факторів, як вибір методу оцінки та аналізу 

ризиків інформаційної безпеки та підхід до її організації. 

Існує велика кількість широко використовуваних 

методик аналізу ризиків. Їх можна класифікувати таким 

чином: 

 кількісні методики оцінки ризику: в таких методиках для 

оцінки ризику використовуються числові значення, 

наприклад, розмір очікуваних матеріальних втрат; 

 якісні методики оцінки ризику: для оцінки ризику не 

використовуються кількісні параметри; 

 методики, що використовують змішані оцінки. 

Методика “Facilitated Risk Analysis Process 

(FRAP)” [2]  – це модель побудови системи захисту 

інформації, що містить в собі якісний аналіз ризиків. 

Метою даної методики є виявлення, оцінка та 

документування складу ризиків інформаційної безпеки 

для обраної області дослідження. В якості такої області 

може бути обрана інформаційна система підприємства, 

додаток, бізнес-процес чи інша частина інфраструктури 

організації, яка потребує оцінки ризиків інформаційної 

безпеки. 

Перший етап методу включає в себе створення 

переліку активів, які знаходяться в зоні ризику. Для 

цього використовуються дані опитувань, 

автоматизований аналіз мереж і технічна документація.  

На другому етапі ідентифікуються загрози. При 

створенні переліку можуть бути використані наступні 

підходи: конвенційний, статистичний і мозковий штурм. 

Після цього спираючись на статистичні дані 

проводиться експертна оцінка загрози за двома 

параметрами: ймовірність виникнення загрози (High, 

Medium, Low Probability) та ймовірний збиток внаслідок 

реалізації загрози (High, Medium, Low Impact).  
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Далі, згідно з правилом, що задається матрицею ризиків, 

визначається оцінка рівню ризику: рівень A, B, C чи D.  

 
 Після ідентифікації загроз та оцінки ризиків 

створюється план дій для усунення ризику або 

зменшення його до допустимого рівня.  

 На останньому етапі отримані результати повинні 

бути приведені до стандартної форми та 

задокументовані. Ці дані можуть бути задіяні у 

плануванні подальших процедур в галузі забезпечення 

безпеки, фінансування таких процедур тощо. 

 З точки зору практичного застосування можна 

виділити наступні переваги методики FRAP:  

 простота процесу аналізу і оцінки ризиків дозволяє 

почати реалізацію процесу без необхідності довгого 

вивчення методики та документації по ній; 

 мінімальні трудовитрати на здійснення аналізу і оцінки 

ризиків дозволяють реалізовувати процеси без істотних 

витрат; 

 мінімізація витрат на організацію спільної роботи 

шляхом залучення невеликої кількості співробітників. 

Однак даній методології притаманні і такі 

недоліки: 
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 відсутність регламентованого процесу управління 

ризиками інформаційної безпеки і відсутність детальних 

допоміжних матеріалів, таких як каталоги загроз, 

вразливостей, наслідків, заходів забезпечення 

інформаційної безпеки; 

 відсутність можливості кількісно оцінити ризик 

ускладнює використання результатів оцінки 

інформаційної безпеки при розрахунку економічного 

обґрунтування інвестицій, необхідних для впровадження 

засобів і методів захисту інформації. 

Отже, методика FRAP буде корисний 

підприємствам, які здійснюють початкове впровадження 

процесів управління ризиками та не мають ресурсів чи 

необхідності в розширенні цих процесів до рівня всього 

підприємства. Тому даний метод буде зручним для 

використання в невеликих підприємствах або 

відокремлених підрозділах великих організацій. Він 

дозволяє виділити окрему область для управління 

ризиками та в майбутньому розповсюджувати процеси 

управління ризиками на всю організацію. 

В основі методу CRAMM [3] лежить комплексний 

підхід до оцінки ризиків, що поєднує в собі кількісні та 

якісні методи аналізу. Даний метод універсальний, тому 

може бути застосований як для великих, так і для малих 

організацій.  

На першому етапі будується модель активів 

інформаційної системи підприємства, що описує зв’язок 

між програмними, технічними та інформаційними 

активами. Далі оцінюється цінність активів на основі 

можливого збитку, якого може зазнати підприємство у 

разі порушення безпеки цих активів. В результаті 

проведення цього етапу буде прийнято рішення щодо 

доцільності проведення повного аналізу безпеки. 

Другий етап полягає в проведенні оцінки ризиків, 

яка включає в себе ідентифікацію та оцінку ймовірності 

загроз, оцінку величини вразливостей і розрахунок 

ризиків для кожної групи “актив – загроза – 

вразливість”. Етап оцінки ризиків не передбачає 
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застосування контрзаходів. В результаті проведення 

цього етапу будуть отримані ідентифіковані та оцінені 

ризики. 

Цінність фізичних активів в даній методиці 

визначається вартістю їх відновлення внаслідок 

знищення. Цінність даних та програмного забезпечення 

визначається в наступних ситуаціях: 

 недоступність ресурсу впродовж певного проміжку часу; 

 знищення ресурсу – втрата інформації, отриманої під час 

останнього резервного копіювання, чи її знищення; 

 порушення конфіденційності у випадках 

несанкціонованого доступу штатних працівників або 

сторонніх осіб; 

 модифікація – розглядається для випадків незначних 

помилок персоналу, програмних збоїв, навмисних 

помилок; 

 виникнення помилок, пов’язаних з передачею даних: 

відмова від доставки, доставка на невірну адресу. 

Згідно з методикою CRAMM, рекомендовано 

використовувати наступні параметри для оцінки 

можливого збитку підприємством: 

 фінансові втрати від розголошення інформації; 

 порушення діючого законодавства; 

 шкода здоров’ю персоналу; 

 шкода репутації підприємства; 

 збиток, пов’язаний з розголошенням персональних 

даних окремих осіб; 

 фінансові втрати, пов’язані з відновленням ресурсів; 

 збитки, пов’язані з неможливістю виконання обов’язків; 

Далі для даних та програмного забезпечення 

обираються критерії, які можна застосувати до даної 

інформаційної системи, дається оцінка збитку за 

шкалою від 1 до 10. 

На третьому етапі визначається перелік 

контрзаходів, що направлені на мінімізацію 

ідентифікованих ризиків, та порівнюються існуючі та 

рекомендовані контрзаходи. Після цього формується 
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план обробки ризиків. В результаті цього етапу буде 

відомо, як слід модифікувати інформаційну систему. 

Далі наведено переваги і недоліки цього методу. 

До переваг можна віднести: 

 вдалу систему моделювання; 

 можливість використання в якості засобу аудиту; 

 добре апробований метод; 

 велика база знань для оцінки ризиків та вибору 

контрзаходів; 

 наявність програмного інструментарію, який перевищує 

можливості, необхідні лише для оцінки ризиків; 

 гнучкий і універсальний, що дозволяє використовувати 

його в проектах будь-якого рівня складності. 

Недоліки цього методу наведені нижче: 

 потребує спеціальної підготовки та високої кваліфікації; 

 більше підходить для аудиту вже існуючих, а не 

розроблюваних систем; 

 необхідно багато часу на проведення аудиту; 

 генерує велику кількість паперової документації, яка не 

завжди корисна на практиці; 

 немає можливості створювати власні шаблони звітів або 

модифікувати існуючі; 

 неможливість внесення доповнень в базу знань 

користувачами. 

Таким чином, CRAMM – це приклад методики, в 

якій початкові оцінки мають якісний характер, а після 

цього застосовується кількісна оцінка. Застосування 

різних методів оцінки дозволяє отримати точні оцінки 

ризиків та вразливостей. Грамотне використання методу 

дозволяє отримувати результати, основним з котрих є 

можливість економічної обґрунтованості витрат 

підприємства на забезпечення інформаційної безпеки. 

Економічно обґрунтована стратегія управління ризиками 

дозволяє економити фінансові ресурси підприємства, 

запобігаючи недоцільній їх витраті. 

Метод RiskWatch [4] фактично є стандартом для 

американських державних підприємств. Цей метод 
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використовується в тисячах організацій не тільки в 

США, але і по всьому світу. 

Компанія RiskWatch розробила власну методику 

аналізу і оцінки ризиків, яка реалізується в їх 

програмних засобах. В цьому методі в якості критеріїв 

для оцінки та управління ризиками використовуються 

очікувані річні втрати (Annual Loss Expectancy, ALE) та 

оцінка повернення інвестицій (Return on Investment, 

ROI). Методика орієнтована на точну кількісну оцінку 

співвідношення збитків від реалізації загроз 

інформаційної безпеки до витрат на створення системи 

захисту. Процес аналізу ризиків складається з чотирьох 

етапів. 

На етапі визначення параметрів визначається 

предмет дослідження: задається опис типу підприємства, 

складу досліджуваної системи, базових вимог в області 

інформаційної безпеки тощо.  

На етапі введення даних проводиться більш 

детальний опис системи, наприклад, які ресурси в ній 

наявні, які види втрат можуть виникнути при реалізації 

загрози тощо. Для виявлення можливих вразливих місць 

в системі рекомендується відповісти на перелік питань, 

пов’язаних з категоріями ресурсів. Після цього 

визначається частота реалізації кожної з загроз, наявних 

в системі, рівень вразливості та цінність ресурсів. 

Спираючись на отриману інформацію, розраховується 

ефективність використання різних елементів контролю 

інформаційної безпеки. 

На етапі оцінки ризиків проводиться кількісна 

оцінка ризику. Для кожного ризику розраховується 

математичне очікування збитків за рік за формулою: 

 

𝑀 = 𝑃 ∙ 𝑉,      (1) 

 

P – частота виникнення загрози протягом року; 

V – вартість ресурсу, що піддається загрозі. 

Наприклад, якщо внаслідок виведення з ладу 

серверу підприємство зазнає збитків на суму $70 000, а 
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ймовірність здійснення вдалої атаки протягом року 

дорівнює 6%, то за формулою (1) очікувані втрати 

становитимуть $4200. Крім того, на цьому етапі 

моделюються сценарії типу “що буде, якщо…”, в котрих 

аналогічні події розглядаються з врахуванням 

впроваджених заходів захисту. Шляхом порівняння 

очікуваних витрат з використанням контрзаходів та без 

них можна оцінити, наскільки доцільним і ефективним 

буде впровадження тих чи інших заходів захисту. 

На етапі формування звітів генеруються звіти 

різних типів: короткі підсумки, повні та короткі звіти 

про елементи, описані на першому та другому етапах, 

звіт про вартість ресурсів, що захищаються, та очікувані 

збитки внаслідок реалізації загрози, звіт про загрози і 

контрзаходи, звіт про результати аудиту безпеки. 

Таким чином, до основних переваг програмного 

продукту RiskWatch можна віднести наступні критерії: 

 детально опрацьована методологія аналізу ризику; 

 поєднання якісної та кількісної оцінки ризику; 

 велика база знань щодо загроз, вразливостей та 

контрзаходів; 

 можливість редагування та вдосконалення бази знань; 

 можливість налаштовувати звіти. 

Метод дозволяє не тільки оцінити ризики, але і 

вигоду, яку зможе принести впровадження технічних, 

програмних, фізичних та інших засобів та механізмів 

захисту. Отримані звіти і графіки надають інформацію, 

достатню для прийняття рішення щодо зміни системи 

забезпечення інформаційної безпеки підприємства. 

Підсумовуючи вищесказане, виділимо основні 

переваги, які надає проведення аналізу інформаційних 

ризиків  на підприємстві: 

 виявлення проблем в сфері інформаційної безпеки 

(вразливостей системи, недоліків в політиці безпеки 

тощо); 

 аналіз ризиків дозволяє нетехнічним спеціалістам 

оцінити переваги від впровадження засобів та 

механізмів захисту; 
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 проведення оцінки ризиків дає обґрунтування 

рекомендаціям щодо інформаційної безпеки; 

 ранжування ризиків за пріоритетами дозволяє виділити 

найбільш пріоритетні напрями для впровадження нових 

систем захисту, заходів та процедур забезпечення 

інформаційної безпеки; 

Необхідно пам’ятати, що якісна оцінка ризиків не 

дозволяє кількісно порівняти витрати на забезпечення 

інформаційної безпеки та результат зниження ризику. 

Тому бажано використовувати якісну оцінку в поєднанні 

з кількісною. 

Регулярний аналіз та оцінка ризиків дозволить 

підтримувати дані про інформаційну безпеку 

підприємства в актуальному стані, виявляти нові ризики 

та нейтралізувати їх економічно доцільним шляхом. 
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Review of existing methods for the enterprise 

information security risk analysis and assessment 

 

Today there is a large number of various risk analysis and 

assessment methodologies. This article suggests to consider 

these methodologies in more detail, using western 

companies’ products as an example. In “Facilitated Risk 

Analysis Process (FRAP)” methodology the risk is being 
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assessed qualitatively, this method will be most useful for 

small enterprises. This technique evaluates the risk level of 

an unprotected information system. It will be later used to 

show the effect of implementation of an information security 

tools. CRAMM methodology uses a comprehensive 

approach, using both qualitative and quantitative 

techniques. Proper use of this method allows to get the 

results, including the opportunity to justify economically the 

appropriateness of the cost of ensuring information security. 

RiskWatch company presents the level of the risk in the form 

of numeric values, such as annual loss expectancy and 

return of investment. This technique evaluates the ratio 

between threat losses and the cost of creating an information 

security system 

 

Keywords: CRAMM, FRAP, RISKWATCH, information 

security risk assessment. 
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Навчально-науковий інститут захисту інформації 

м. Київ 

Стеганографія – це техніка приховування 

секретних даних у звичайному, не секретному файлі чи 

повідомленні, щоб уникнути виявлення; потім секретні 

дані витягуються та використовуються за 

призначенням. Використання стеганографії може 

поєднуватися з шифруванням як додатковий крок для 

приховування або захисту даних. Слово стеганографія 

походить від грецьких слів steganos (означає прихований 

або прикритий) та грецького graphy (означає писати). 

Що таке стеганографія? 

Стеганографія та криптографія тісно пов'язані. 

Криптографія шифрує повідомлення, щоб його не можна 

було зрозуміти. Стеганографія, з іншого боку, приховує 

повідомлення, тому в першу чергу ніхто навіть не буде 

знати про існування даного повідомлення. У деяких 

ситуаціях надсилання зашифрованого повідомлення 

може викликати підозру, тоді як "невидиме" 

повідомлення приховане за допомогою стеганографії ні. 

Обидві науки можна комбінувати для кращого захисту 

повідомлення. У тому випадку, коли стеганографія 

виходить з ладу і повідомлення буде виявлено, воно все 

одно не матиме користі, оскільки буде зашифрованим за 

допомогою методів криптографії [1].  

Стеганографія може використовуватися для 

приховування майже будь-якого типу цифрового 

контенту, включаючи текст, зображення, відео чи аудіо 

вміст. Вміст, який слід приховати за допомогою 

стеганографії – так званий hidden text – часто 

шифрується перед тим, як бути включеним у 

непримітний, здавалося б, текстовий файл або потік 

даних. Прихований текст зазвичай певним чином 

обробляється, якщо його не зашифровано,  щоб 

збільшити труднощі з виявленням секретного вмісту. 
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Стеганографією займаються ті, хто бажає передати 

секретне повідомлення або код. Хоча для стеганографії 

існує багато законних цілей, розробники шкідливого 

програмного забезпечення також використовують 

стеганографію, щоб приховати передачу шкідливого, 

зловмисного коду. 

Форми стеганографії використовуються 

століттями і включають майже будь-яку техніку 

приховування секретного повідомлення в непримітному 

контейнері. Наприклад, використовуючи невидиме 

чорнило, щоб приховати таємні повідомлення в 

звичайних повідомленнях; приховування документів, 

записаних на мікродокументі, який може бути розміром 

до 1 міліметра в діаметрі, або навіть використовуючи 

ігрові середовища для кількох гравців для обміну 

інформацією [2]. 

Хоча й існує багато різних способів використання 

стеганографії, включаючи вбудовування чутливої 

інформації у різноманітні типи файлів, одним із 

найпоширеніших методів на сьогодні є вбудовування 

текстового файлу у звичайне зображення. Коли це 

зроблено, кожен, хто переглядає файл зображення, не 

зможе побачити різниці між початковим файлом 

зображення та файлом з прихованим повідомленням. 

Цей процес можна виконати вручну або за допомогою 

інструменту стеганографії. 

Програмне забезпечення для стеганографії 

Програмне забезпечення для стеганографії 

використовується для виконання різноманітних функцій 

з метою приховування даних, включаючи кодування 

даних для того, щоб підготувати їх до приховування 

всередині іншого файлу, відстежування бітів файлу, які 

містять приховані дані, шифрування даних та 

видобування прихованих даних. 

 В інтернеті є велика кількість приватних програм 

для стеганографії, а також програми з відкритим для 

користування кодом. Наприклад, OpenStego – це 

програма для стеганографії, яку можна використовувати 
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безкоштовно. Програми можуть характеризуватися 

типами даних, які можна приховати, а також типами 

файлів, у яких дані можуть бути приховані всередині. 

Деякі програмні засоби онлайн-стеганографії включають 

Xiao Steganography, що використовується для 

приховування секретних файлів у зображеннях BMP або 

WAV-файлах; Image Steganography – це інструмент 

Javascript, який приховує зображення всередині інших 

файлів зображень; і Crypture – інструмент командного 

рядка, який використовується для виконання 

стеганографії [2]. 

Використана література: 

1. Steganography and Steganalysis : [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.krenn.nl/univ/cry/steg/article.pdf  

2. What is steganography : [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

https://searchsecurity.techtarget.com/definition/steganograph

y  
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ХМАРНИЙ ГЕЙМІНГ 
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                              Навчально-науковий інститут захисту 
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м.Київ 

Хмарний геймінг, або «gaming on demand» 

(геймінг на вимогу) - це новий спосіб гри в комп'ютерні 

ігри, в якому останні запускаються не на пристрої 

користувача, а на віддаленому сервері (в хмарі) 

компанії, що надає послугу. Гравці управляють 

персонажами з власного пристрою, посилаючи команди 

на сервер, який безпосередньо виконує ці команди і 

стрім відео гри користувачеві. 

Історія хмарного геймінгу 

Спочатку розберемося, що ж таке хмарний 

стрімінг, хмарний стрімінг – це метод запуску ігор, що 

дозволяє вам зі слабким апаратним забезпеченням, але з 

досить якісним інтернет-з'єднанням, запускати будь-які 

ігри, не думаючи про їх системні вимоги. На свій 

пристрій користувач передає лише команди управління, 

які інтернет-з'єднанням відправляються прямо на 

віддалений сервер, де вже запущена гра, а потім після 

внесення відповідних змін, сигнал у якості відео потоку 

повертається назад до користувача. 

Крім очевидних плюсів, що не потрібно більше 

думати про оновлення заліза або ПЗ, такий тип сервісів 

гарний ще й тим, що виведення зображення можливе 

практично на будь-який пристрій, фактично 

перетворюючи навіть телефон або планшет в портативну 

консоль, яка не страждатиме від нестачі продуктивності. 

Хмарні технології вже давно ввійшли в ігрову 

індустрію, наприклад ви завантажуєте який-небудь 

відсоток гри і вже можете починати грати, поки 

паралельно гра буде докачувати з хмари. Але коли ми 

говоримо про хмарний геймінг, ми маємо на увазі дещо 
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інше, а саме повний запуск і обробка гри в хмарі при її 

подальшому стрімінгу на пристрій користувача. 

З цього моменту починаються складнощі, 

наприклад візьмемо будь-який онлайн-кінотеатр, ви 

натискаєте кнопку відтворення і десь в іншому місті або 

навіть країні прокидається хмарний жорсткий диск і 

купа мікро сервісів і вони починають активно шукати 

відео, яке ви хочете подивитися, обробляють його і 

якомога швидше доставляють на ваш пристрій і все це 

вони роблять за дві секунди буферизації, які потрібно 

почекати перед переглядом. 

З іграми все складніше, хмарам доводитися не 

тільки виводити саму гру на ваш екран, але ще 

обробляти цілу купу інформації (пересування гравця, 

його дії, раптові динамічні сцени з безліччю елементів, 

збереження даних про прогрес і т.д.). Все це веде до 

колосального навантаження на сервери і вимагає великої 

і постійної швидкості інтернет-з'єднання. 

Перші хмарні сервіси 

Коли в 2009 році прогримів анонс сервісу Onlive, 

який дозволяє стрім гри на слабкі комп'ютери з високою 

графікою, всі були в шоці. Індустрія до цього явно була 

не готова, але технологія, яка дозволить відмовитися від 

покупки дорогих пристроїв, викликала величезний 

інтерес. Так само інтерес підігрівали конкуренти в особі 

Gaikai, які раптово з'явилися. Можливість війни між 

цими компаніями приковувала погляди мільйонів, але 

шоу так і не сталося. 

З кожним роком обидва сервіси зустрічалися зі 

зростаючою кількістю проблем, найбільше дісталося 

амбітній Onlive, гучно крикнувши про революцію і 

показавши підтримку багатьох великих видавців, сервіс 

пішов у темряву і відмовчувався, іноді висловлюючись 

про те, що все добре і підкріплюючи свої слова 

величезними цифрами, але в дійсності сервісом 

користувалися не більше 20 тисяч осіб, коли мова йшла 

про мільйони користувачів. 
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В результаті Onlive тихо померла і відправилася в 

якості технології під крило Sony. Ігри в сервісі йшли не 

ідеально з обривами і зависаннями, що стало причиною 

відтоку користувачів. Через те, що Onlive прагнула 

підкорити ПК сектор бібліотека сервісу була не великою 

все через те, що кожну гру потрібно було адаптувати під 

геймпад і приставку ресивер, тому нові ігри з'являлися 

дуже повільно. 

Gaikai пощастило трохи більше, для показу 

журналістам були використані не вибагливі ігри на 

кшталт Spore і LEGO Star Wars і не поспішав повноцінно 

виходити на ринок, обумовлюючи це нескінченними 

доробками, але швидше за все в Gaikai розуміли, що 

вимоги у відео ігор ростуть, значить це вимагає постійно 

збільшення потужностей, що було не рентабельно, тому 

коли Sony запропонували викупити Gaikai, вони з 

радістю погодилися. Таким чином маючи два хмарних 

сервіса Sony зробила PlayStation Now. 

Що ми маємо зараз? 

Деякі проблеми хмарного гейминга вирішились 

згодом, поняття стрімінг і хмарні технології щільно 

ввійшли в наше життя. Програми для стрімінга стають 

все легше, доступніше і функціональніше. До сих пір 

стоїть важливе питання чи потрібен хмарний геймінг 

насправді і чи готова індустрія до цього? 

На жаль, відповідь на обидва питання один – поки 

немає. Існують безліч сервісів, які транслюють ігри на 

екран, і вони цілком собі добре працюють. На жаль, 

який би сервіс хмарного геймингу ви не взяли він або 

працює з поправками, або в тестовому режими для пари 

сотень людей, або доступний для кількох регіонів і 

нескінченно допрацьовується. Наприклад, PS Now все 

ще має безліч недоробок і запущений тільки в Америці і 

Японії. 

Все такою ж головною проблемою хмарних 

сервісів є швидкість інтернету. Середня швидкість для 

більш-менш комфортної гри через хмару потрібна як 

мінімум 50 Мбіт / c. 
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На своєму ноутбуці я спробувала запустити усім 

відому гру Відьмак 3 і була здивована тому факту, що 

так доступно можна грати в таку вимогливу гру, але я 

зіткнулась з тим, що високих налаштувань без лагів не 

поставиш і картинка виглядає мильно і іноді сиплеться. 

У результаті замінити ігровий ПК або консоль 

хмари поки що не в силах. Погана графіка не єдина 

проблема, щоб комфортно грати. Для того, щоб 

натискання кнопок нормально синхронізувалось з 

виведеною картинкою, потрібен вкрай низький Input Lag 

і TickRate, навіть з прекрасним інтернетом вище, ніж на 

консолях або ПК. Наявність таких недоліків не скасовує 

того факту, що за хмарними технологіями майбутнє. 

Список використаної літератури: 

1. https://rb.ru/longread/netflix-for-games/ 

2. https://nv.ua/techno/games/oblachnyj-gejming-2487139.html 

  

https://rb.ru/longread/netflix-for-games/
https://nv.ua/techno/games/oblachnyj-gejming-2487139.html
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ХМАРНИЙ ГЕЙМІНГ 

Костроміна Марія Олександрівна  

                                              Державний Університет 

Телекомунікацій 

                              Навчально-науковий інститут захисту 

інформації                                                                                        

м.Київ 

Розглядається важливість розвитку сучасного 

мобільного зв'язку. Дана оцінка можливостей існуючих 

мереж передачі даних та їх переваги, а також мереж 

стільникового зв'язку 5G. Наведено основні 

перспективні напрями використання мереж передачі 

даних 5G. Описана перспективність розвитку мереж 

передачі даних 5G і розглянуті основні економічні 

бар'єри, які гальмують впровадження стільникового 

зв'язку п'ятого покоління.  

Які переваги дадуть людям мережі 5G? 

Основні послуги, для яких потрібне створення 

мереж нового покоління мобільного зв'язку, такі: 

 надширокосмугові мобільний зв'язок (enhanced 

Mobile Broadband, eMBB), 

 наднадійних межмашинного зв'язок з низькими 

затримками (Ultra-Reliable Low Latency Communication, 

URLLC), 

 масова межмашинного зв'язок (Massive Machine-

Type Communications). 

 Якщо оперувати конкретними числами, то вони 

наступні: 

- низька затримка для забезпечення передачі 

критично важливої інформації від датчиків класу critical 

IoT :  до 0,5 мс (для сервісів сверхнадежной міжмашинна 

зв'язку - URLLC) і до 4 мс (для сервісів 

надширокосмугових мобільного зв'язку - eMBB) ; 

- massive IoT (масове підключення пристроїв 

Інтернету речей). Загальна кількість підключених або 

доступних абонентських терміналів на одиницю площі 

(≥1 млн. / Км 2 ); 
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- високі швидкості: до 20 Гбіт / с по лінії «вниз» 

(тобто до абонента) і до 10 Гбіт / с по лінії «вгору» (в 

зворотному напрямку); 

- підтримка мобільності абонента, який 

пересувається зі швидкістю до 500 км/год. 

Чи є потреба вже зараз в таких швидкостях? 

 Давайте подивимося на сервіси, які входять в 

наше життя і стають все більш затребуваними: 

 відео 360 градусів; 

 віртуальна і доповнена реальність; 

 відео з роздільною здатністю 4К і 8К; 

 тактильний інтернет; 

 розумні і безпечні міста і підприємства; 

 5G буде затребуваний на транспорті, який все 

більше оснащується телеметричним системами, а в 

майбутньому повинен ставати безпілотним; 

 також 5G буде сприяти появі нових сервісів, 

наприклад голографічних дзвінків. 

Крім цього, драйверами зростання споживання 

мобільного трафіку є: 

 популяризація хмарних технологій - моделі 

online сховищ даних абонента на численних 

розподілених в мережі Інтернет серверах; 

 online гри і їх оновлення; 

 збільшення кількості пристроїв; 

 зростання обсягу споживання відеопослуг і 

збільшення дозволу відеозображення, про які було 

сказано раніше. 

Головне – абоненту надати канал. Як показує 

практика, яка б ширина каналу не була, він його 

займе. Але в першу чергу 5G буде затребуваний для B2B 

сегменту. 

За рахунок чого будуть досягнуті такі пікові 

швидкості в 5G? 

  1. Massive MIMO, а також адаптивні методи 

формування та відстеження променя (beamforming). 

Дані рішення необхідні для забезпечення надійної 

і стійкої мобільного широкосмугового зв'язку в більш 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=uk&u=http://1234g.ru/5g&usg=ALkJrhi9aQDs28_057ZuLx18RPDgwrlZEQ
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високочастотних діапазонах. До класу Massive 

MIMO відноситься система з числом керованих антен > 

8. При цьому кожна «керована антена» може являти 

собою групу випромінюючих елементів. 

2. New Radio (NR). 

На відміну від радіоінтерфейсу LTE, де 

поднесущие LTE практично завжди розділені інтервалом 

15 кГц, в 5G NR відстань між поднесущими частотами 

може змінюватися. Так 5G NR поднесущие можуть бути 

розташовані з інтервалом 15 кГц x 2n. Максимальна 

відстань між поднесущими в 5G NR одно 240 кГц. Це 

дозволить г ібко налаштовувати поведінку мережі при 

наданні різних типів послуг, які мають різні вимоги до 

затримок. Крім цього, в Release 16 планується 

розглянути альтернативні варіанти радіоінтерфейсу для 

мереж 5G, що дозволить підвищити ефективність 

використання дорогоцінного частотного спектра. 

3. Більш широкий частотний спектр, який буде 

виділений в високочастотних діапазонах. 

Ви правильно помітили, що це максимальні 

значення швидкості, які є цільовими для стандарту 

5G. На підсумкову призначену для користувача 

швидкість, яку буде отримувати абонент, впливає безліч 

факторів: 

 кількість абонентів в секторі базової станції; 

 категорія використовуваного абонентом 

обладнання; 

 віддаленість від обслуговуючої базової станції; 

 рельєф місцевості і / або стіни і навіть вікна 

будівель; 

 та інше. 

Які інноваційні технології, крім описаних вище, 

з'являться в 5G? 

 1. Network slicing ( «мережева нарізка») 

 Це означає, що інфраструктура мережі 5G може 

бути логічно нарізана на «мережеві шари» – «слайси» 

для різних бізнес-додатків і для різних технологій 

радіодоступу.  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=uk&u=http://1234g.ru/%25D0%259A%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B8%2520%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D1%2583%25D1%2582%2520%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B8%2520%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9%2520%25D1%2581%25D0%25B2%25D1%258F%25D0%25B7%25D0%25B8%25205G%3F%2520%25D0%25A2%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B5%2520%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B8:%2520%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2580%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F,%2520%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2584%25D0%25B5%25D0%25B9%25D1%2581,%2520Massive%2520MIMO,%2520Spectrum%2520sharing,%2520New%2520Full%2520Duplex%2520%25D0%25B8%2520%25D0%25B4%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25B5&usg=ALkJrhgsLFl5dgK9n5KQ7sk_ldyi3TDJBg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=uk&u=http://1234g.ru/%25D0%259A%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B8%2520%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D1%2583%25D1%2582%2520%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B8%2520%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9%2520%25D1%2581%25D0%25B2%25D1%258F%25D0%25B7%25D0%25B8%25205G%3F%2520%25D0%25A2%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B5%2520%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B8:%2520%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2580%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F,%2520%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2584%25D0%25B5%25D0%25B9%25D1%2581,%2520Massive%2520MIMO,%2520Spectrum%2520sharing,%2520New%2520Full%2520Duplex%2520%25D0%25B8%2520%25D0%25B4%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25B5&usg=ALkJrhgsLFl5dgK9n5KQ7sk_ldyi3TDJBg
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Ці мережі можуть бути окремо оптимізовані під 

різні вимоги швидкостей передачі даних. Так для 

перегляду відео 4K буде важлива швидкість, але 

затримки через інерційність сприйняття зорового 

апарата не будуть критичними. Для передачі даних, 

критичних до затримок, буде використаний спеціальний 

слайс, який називається ultra-reliable low latency 

communication. До таких типів даних слід віднести: 

тактильний інтернет, онлайн-ігри та ін. 

2. D2D (Device-to-Device) 

Це безпосереднє взаємодія «пристрій-пристрій» 

без участі базової станції.  

D2D, зокрема, необхідно для взаємодії 

безпілотного автомобіля з дорожньою інфраструктурою 

та іншими автомобілями. Крім цього, технологія D2D 

буде використовуватися в рамках концепції public safety 

(громадську безпеку) при безпосередній взаємодії двох 

абонентських терміналів спеціального призначення при 

розгортанні в умовах надзвичайної ситуації. 

Доповнять вищевказані технології наступні 

рішення: 

3. Віртуалізація втратити зв'язок із мережею 

(Network Functions Virtualization) 

Передбачає використання технологій віртуалізації 

для відділення функцій логічних мережевих елементів 

від апаратної інфраструктури мережі зв'язку. При 

використанні NFV в телекомунікаційних мережах 

відбувається виконання мережевих функцій з 

використанням спеціалізованих програмних моделей, які 

виконуються на серверах або віртуальних машинах в 

телекомунікаційних мережах. 

4. «Fog computing» (туманні обчислення). 

Розгортання мікроЦОДов максимально близько до 

місця генерації трафіку (Mobile Edge Computing), 

зокрема, безпосередньо на базових станціях. 

Як просувається специфікація мереж 5-го 

покоління? 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=uk&u=http://1234g.ru/novosti/sdn-nfv-resheniya-dlya-telekoma&usg=ALkJrhgYDIpwhHS5UrNYEAoTl12KEb4iBA
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 У грудні 2017 р 3GPP погодило першу версію 

стандарту 5G Release 15 - для варіанта застосування non-

standalone (тобто разом з мережею LTE ).  

Специфіковано декілька сценаріїв такої взаємодії. 

У червні 2018 р 3GPP випустив другу версію 

Release 15, вже для самостійного застосування 

(standalone mode).  

Автономної (Standalone) архітектурою мереж 5G є 

архітектура, в рамках якої реалізовано безпосереднє 

підключення базових станцій до ядра мережі нового 

покоління (NGC) за допомогою інтерфейсів площині 

управління (NGC) і площині користувача (NG-U). 

А в липні 2019 р 3GPP обіцяє випустити Release 

16, який буде включати в себе всі аспекти 5G: не тільки 

послуги поліпшеного мобільного ШПД (eMBB), але 

також високонадійні комунікації з низькою затримкою 

(URLLC) і масові межмашинного комунікації (mMTC). 

Що заважає розвитку мереж 5G? 

 Три основні чинники, що заважають більш 

стрімкого розвитку мереж п'ятого покоління: 

 невизначеність з частотними діапазонами і, 

відповідно, відсутність мережевої інфраструктури та 

абонентського обладнання; 

 відсутність нормативно-правової бази, що 

регулює роботу мереж 5G; 

 запуск і найбільш ефективна комерціалізація 5G 

повинні відштовхуватися від найбільш актуальних для 

абонентів і бізнесу варіантів використання нових мереж 

(use cases). Чим раніше вони будуть позначені і 

визначені в якості технологічної стратегії, тим швидше 

будуть розвиватися мережі 5G. 

Чи слід очікувати створення українського 

телекомунікаційного обладнання для мереж 5G? 

Спочатку необхідно визначитися, що є 

вітчизняною промисловістю і вітчизняним 

телекомунікаційним обладнанням, зокрема? Необхідні 

нормативні акти, в яких будуть чітко прописані критерії 

віднесення продукції, що виробляється до 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=uk&u=http://1234g.ru/4g/lte&usg=ALkJrhjwr9JEv4FIstlw4sazKEycUUpTnA
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вітчизняної. Інакше туди потраплять всі світові 

виробники з тим чи іншим рівнем локалізації у нас в 

країні. 

Проте, споконвічно українські телекомунікаційні 

компанії є, і вони закривають частину потреб операторів 

за певними напрямами. Зокрема, обладнання та 

програмне забезпечення (ПО) транспортної мережі, 

центри обробки даних (сервери, системи зберігання 

даних), ПО віртуалізації (NFV / SDN) і ін. 

Де в першу чергу будуть запущені мережі 5G? 

 Однозначно в першу чергу мережі 5G будуть 

запущені в великих містах. Це дасть value (прибуток) і 

імідж для компаній-операторів мобільного 

зв'язку. Проте, дуже небажано поглиблювати і без того 

значний цифровий розрив між сільською і міською 

місцевістю. Доступ до інформації дає можливість 

розвитку людей. 

Що стосується конкретних цифр і термінів, то 

згідно із затвердженою урядом держпрограми «Цифрова 

економіка», в 2020 р мережі 5G повинні заробити в 8 

містах України, а до 2025 року в усіх містах з 

населенням від 1 млн осіб. 

Таким чином, з приходом мереж п'ятого покоління 

споживання трафіку, за оцінкою ряду аналітичних 

компаній, до 2025 р збільшиться в 20 разів. 

До 2023 року, згідно з прогнозом компанії 

Ericsson, в мережах 5G буде зареєстрований 1 млрд 

підключень. А послуги на базі 5G до цього часу стануть 

доступні для 20% світового населення. 

Який повинен бути частотний ресурс для 

запуску мереж 5G?  

 У 2019 відбудеться чергова всесвітня конференція 

радіозв'язку (ВКР-19), яка проходить один раз в чотири 

года. Найбільш ймовірними для узгодження є смуги 

радіочастот: 24,25-27,5 ГГц, 37-43,5 ГГц.   

Діапазони 70/80 ГГц також можуть бути узгоджені 

на ВКР-19. 
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Узгодження смуги 31,8-33,4 ГГц для 5G на ВКР-19 

практично не має шансів, оскільки забезпечення 

сумісності з діючими службами проблематично. 

Що стосується більш низьких частот, то для 5G 

також немає остаточного рішення по діапазонах частот і 

ширини смуги. Так, в Україні велику частину діапазону 

3,4-3,8 ГГц займають військові. 

Союз LTE запропонував використовувати для 5G 

не стандартний для Європейського регіону діапазон 

частот 4,4-4,99 ГГц. Це дозволить збільшити частотний 

спектр для розгортання мереж мобільного зв'язку нового 

покоління. Проте, комерційне обладнання для цього 

частотного діапазону відсутній. 

Очікується, що за підсумками ВКР-19 державною 

комісією з радіочастот (ГКРЧ) буде прийнято рішення 

по частотах з урахуванням концепції розвитку 5G, яку 

готує Міністерство цифрового розвитку, зв'язку і 

масових комунікацій в рамках національної програми 

«Цифрова економіка». Очікується, що в верхніх 

частотних діапазонах розподіл частот між усіма 

зацікавленими операторами буде реалізовано на підставі 

торгів. 

Яка з технологій перша на вибування: 2G або 

3G? 

 Першим кандидатом на вибування 

– 3G . Технологія 2G в діапазоні 900 МГц буде жити 

довго в зв'язку з тим, що має фрагментований спектр і 

там працюють і будуть якийсь час продовжувати 

працювати абоненти: старі термінали і M2M-датчики.  

Може настати захід ери технології Wi-Fi, коли 

мережі 5G забезпечуватимуть людей 

високошвидкісним інтернетом з низькими 

затримками? 

 Уже зараз в більшості випадків мережі LTE 

забезпечують високі швидкісні показники. Деякі люди 

вже перестають використовувати Wi-Fi вдома. Але це 

далеко не всі люди.  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=uk&u=http://1234g.ru/3g&usg=ALkJrhjgdag6_VxJLHUpgG9xl38j8Tu6ZQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=uk&u=http://1234g.ru/2g&usg=ALkJrhh-wKLGNlWz29lzyrTQLFC14VaNsg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=uk&u=http://1234g.ru/wifi&usg=ALkJrhgkca4xcoFPXvF1unNuZpEZRbOK0g
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Для того, щоб Wi-Fi «помер», поступившись 

дорогою виключно мобільних мереж, потрібно, щоб 

відбулося кілька подій: 

 мережі мобільного зв'язку скрізь повинні 

забезпечувати однакову якість обслуговування 

абонентів; 

 оператори мобільного зв'язку повинні надати 

тарифи, які дозволять абонентам викачувати необхідний 

обсяг трафіку, аналогічний обсягам, що викачують через 

мережі Wi-Fi. 

Таким чином, у кожної технології своя ніша. Одна 

(Wi-Fi) – забезпечує локальне покриття, гарантуючи 

певні швидкісні показники абоненту. Інша – забезпечує 

глобальне покриття в майже будь-якій точці карти світу, 

де б ми не знаходилися. 

Більш того, технології можуть взаємно 

доповнювати один одного. Зокрема, 3GPP специфіковав 

такі рішення, як Wi-Fi Offloading, LWA (LTE-WLAN 

aggregation), LAA (Licensed Assisted Access) і eLAA 

(Enhanced Licensed Assisted Access). Дані технологічні 

рішення дозволяють задіяти або точки доступу Wi-Fi для 

розвантаження радіоінтерфейсу операторів мобільного 

зв'язку, або використовують неліцензійний частотний 

діапазон Wi-Fi для мереж LTE. 

  

Список використаної літератури: 

3. https://cyberleninka.ru/article/n/nedalekoe-buduschee-setey-

5g 

4. http://1234g.ru/5g/seti-5g 

  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=uk&u=http://1234g.ru/LTE%2520%25E2%2580%2593%253E%2520LTE-U%2520%25E2%2580%2593%253E%2520LAA%2520%25E2%2580%2593%253E%2520eLAA.%2520Enhanced%2520Licensed%2520Assisted%2520Access%2520-%2520%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%258C%2520%25D0%25B2%2520%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B8%2520%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B7%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%2520%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0&usg=ALkJrhh8YbXxw9TyuQAfKfAoUPDaZ3XjIQ
https://cyberleninka.ru/article/n/nedalekoe-buduschee-setey-5g
https://cyberleninka.ru/article/n/nedalekoe-buduschee-setey-5g
http://1234g.ru/5g/seti-5g
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ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ 

Мариненко Марія Юріївна,  

студентка 

Державний університет телекомунікацій, ННІЗІ, 

м.Київ 

Використання штучного інтелекту у світі. Зв’язок 

штучного інтелекту з кібербезпекою та його розвиток у 

цій галузі. 

У пресі все більше з'являється статей на тему 

штучного інтелекту, машинного навчання, нейромереж 

тощо. Причому розслідування журналістів ведуться на 

тему того, як штучний інтелект може врятувати людство 

і планету в цілому або які загрози цей інтелект несе 

людям. У той же час світові виробники ПК і смартфонів 

кричать про новітні технології, які будуть використані 

при розробці нових гаджетів. 

Штучний інтелект сьогодні може використовуватися 

тільки в окремих вузькоспеціалізованих областях, але і в 

даному випадку варто відзначити їхню перевагу над 

людським розумом. Прикладом ШІ є GoogleAssistant, 

який використовується в пошуковій системі Google, а 

також всім відома Siri від Apple. Сьогодні штучний 

інтелект активно використовують і в медицині, щоб 

правильно поставити діагноз, а також в банківській 

сфері для визначення ризиків щодо страхування 

клієнтів. Гра на біржі також не обходиться без 

використання такого інтелекту. Наприкінці минулого 

року в соцмережі Facebook почали активно 

використовувати ШІ для виявлення людей з 

суїцидальними нахилами, щоб забезпечити їм належну 

підтримку. 

Штучний інтелект - саме той напрямок, який 

переживає бурхливий розвиток. На перший план 

виходить штучний інтелект у безпеці, безпека штучного 

інтелекту та захист від штучного інтелекту. Безпека «у» 

– це початок нової ери інструментів кібербезпеки, 

потреба в яких вже нагальна, оскільки хакери вже 

використовують штучний інтелект сьогодні. Безпека 
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самого ШІ – це потреба у формалізації підходу 

кібербезпеки при розробці та використанні модулів та 

інструментів штучного інтелекту. А захист «від» – це 

необхідність регуляторної роботи для створення правил 

поводження та відношення до штучного інтелекту. Це 

вже необхідно для того, що захистити людство від 

етичних або технічних проблем у майбутньому. 

ШІ активно планують використовувати для 

забезпечення кібербезпеки. І, в першу чергу, планується 

застосовувати нейронні мережі для виявлення 

цілеспрямованих атак. І якщо сьогодні використовують 

більше сигнатурний принцип розпізнавання загроз, то в 

майбутньому саме самонавчальний алгоритм дозволить 

допускати мінімум помилок. 

Література 

http://www.linksprofit.com 

https://10guards.com 

  

https://10guards.com/
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ЩО ТАКЕ VPNFILTER І ЯК ЗАХИСТИТИСЯ ВІД 

НОВОЇ ШКІДЛИВОЇ ПРОГРАМИ 

Вовк Надія Ігорівна 

                                      Державний Університет 

Телекомунікацій 

                      Навчально-науковий інститут захисту 

інформації                                                                                                       

м.Київ 

Інтернетом котяться чутки про нову загрозу: 

вірус, котрий заразив уже сотні тисяч роутерів і може 

заблокувати доступ в інтернет у будь-яку мить. 

Декілька місяців дослідницький проект з питань 

безпеки під назвою Talos  виявив можливого державного 

чи міжнародного агента широкого використання, котрий 

працює над формуванням складної модульної системи 

шкідливих програм. Цю систему назвали VPNFilter. 

Остаточне дослідження ще не завершене — однак 

компанія Cisco та її дослідницька група наполягають: 

діяти слід вже зараз 

І масштаби, і потенційна руйнівна здатність цієї 

операції турбують дослідників. Попередня оцінка 

кількості вже заражених пристроїв — мінімум 500 тис у 

щонайменше 54 країнах. Відомі пристрої, на які впливає 

VPNFilter, — це мережеве обладнання Linksys, MikroTik, 

NETGEAR та TP-Link у системі малого та домашнього 

офісу (SOHO), а також на пристроях з підтримкою 

мережних пристроїв QNAP (NAS). 

Важливість нової загрози у тому, що компоненти 

шкідливого програмного забезпечення VPNFilter 

дозволяють красти облікові дані веб-вузла та стежити за 

протоколами Modbus SCADA. Нарешті, зловмисне 

програмне забезпечення має деструктивну здатність, яка 

може зробити інфікований пристрій непридатним для 

використання. Руйнування пристроїв таким чином може 

відбуватися як окремо, так і одночасно для сотень тисяч 

пристроїв у всьому світі. По суті це — атака на 

інфраструктуру на рівні користувачів, наголошують у 

Cisco. 



965 
 

Шкідливе програмне забезпечення VPNFilter — це 

багатоступенева модульна платформа, що має 

універсальні можливості для підтримки 

інтелектуального збирання та руйнівних операцій з 

використанням кібератак. Атака розгортатиметься у 

декілька етапів. 

На першій стадії це шкідливе програмне 

забезпечення здатне зберегтися навіть попри 

перезавантаження пристрою. Воно використовує 

численні резервні механізми управління для виявлення 

IP-адреси поточного сервера та розгортання наступного, 

другого етапу зараження. 

На другому етапі відбувається критичний 

перезапис частини прошивки у роутерах, внаслідок чого 

відбувається повне або часткове блокування та 

подальше перезавантаження. Ініціювати команду на 

перезапис та перезавантаження можна віддалено. Відтак 

ініціювати перезапуск та знищення роутерів можна 

одночасно в будь-який момент за бажанням тих, хто 

контролює та ініціював атаку. 

З високою впевненістю кажуть, що це зловмисне 

програмне забезпечення використовується для ураження 

надзвичайної, важкодоступної інфраструктури, яка може 

використовуватися для важливих операційних потреб. 

До числа тих, хто вже пережив зараження, входять як 

компанії, так і державні установи та приватні особи. 

Природа атаки має ще одну особливість: помилково її 

ініціаторами вважатимуть пристрої, які були заражені. 

Автори атаки зможуть використати заражену 

інфраструктуру для маскування справжніх джерел 

керування пристроями. 

Також зловмисне програмне забезпечення  може 

використовуватися для збору даних, що проходить через 

пристрій. Окрім простого перехоплення, це ще й може 

відбуватися для тестування роутерів та модемів на 

вразливість до зовнішнього втручання. 

Нарешті, це зловмисне програмне забезпечення 

може використовуватися для проведення 
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великомасштабної руйнівної атаки, використовуючи 

команду «kill». У Cisco зазначають, що така команда 

призведе до повного або часткового руйнування 

пристроїв на програмному та апаратному рівні без 

можливості відновлення їхньої працездатності без 

спеціальних навичок чи обладнання. 

Література: 

1. Що таке vpnfilter і як захиститися від нової шкідливої 

програми,[Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://nachasi.com/2018/05/23/vpn-attack-faq/ 

  

https://nachasi.com/2018/05/23/vpn-attack-faq/
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БЕЗПЕКА IOT СИСТЕМ ЗА ДОПОМОГОЮ 

ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН 

Вовк Надія Ігорівна 

                                      Державний Університет 

Телекомунікацій 

                      Навчально-науковий інститут захисту 

інформації                                                                                                       

м.Київ 

Інтернет речей (IoT) швидко увійшов в життя 

мільярдів людей по всьому світу. Однак зростання 

кількості підключених пристроїв веде до збільшення 

ризиків безпеки: від заподіяння фізичної шкоди людям до 

простоїв і пошкодження обладнання.  

Оскільки велика кількість об’єктів і систем IoT 

вже піддавалися нападу і було завдано значний збиток, 

забезпечення їх захисту виходить на перший план.  

Безпека IoT систем можна розділити на чотири 

основні шари [1]: фізичний рівень захисту, мережевий 

рівень захисту, рівень захисту хмарного обчислення та 

программного коду IoT системи, рівень захисту додатку. 

Основними невирішеними загрозами є:  

- Атаки Сивіли (порушення конфіденційності, 

ненадійна передача данних);  

- Аутентифікація та безпечне спілкування 

(Порушення конфіденційності);  

- Проблеми розподілу ключів довіри та 

розподілення адрес для пристроїв;  

- Проблема відстеження 

Вирішення цих проблем можна забезпечити за 

допомогою технології децентралізованого блокчейну. 

Блокчейн є децентралізованим, розподіленим, спільним 

та незмінним базою даних, який зберігає реєстр активів 

та транзакцій через P2P мережу. Блокчейн використовує 

хешування SHA-256 для забезпечення сильного 

криптографічного підтвердження для автентифікації та 

цілісності даних. По суті, дані блоку містять список всіх 

транзакцій та хешу попереднього блоку. Блокчейн має 

повну історію всіх транзакцій і забезпечує 



968 
 

транскордонну глобальну розподілену довіру. В 

технології Блокчейн [2] можна виділити декілька 

основних компонентів з яких вона складається:  

- Блокчейн вузол (Node) - записує всі транзакційні 

блоки. Містить інформацію про керування пристрою 

користувачами, іншим пристроєм, керуванням, які 

виконує адміністратор та білінгом. 

- Адміністратор (Admin) - особа, яка реєструє 

користувачів, шлюзи та пристрої в блокчейні та надає 

доступ для них. Ці налаштування безпечно зберігаються 

у вузлі блокчейна та передаються іншим користувачам, 

шлюзам та пристроям через мережу. Тому кожен 

користувач та пристрій підтримує останні пов'язані з 

ними налаштування.  

- Шлюз (Gateway) - як такий, пристрій 

використовується для управління пристроями або 

датчиками. Він може аналізувати деталі контракту IoT, а 

потім передавати до пристроїв або датчиків. Надає 

кожному пристрою або датчику індивідуальну адресу.  

- Пристрій (Device) - як такий, пристрій, 

підключений до шлюзу.  

Блокчейн має 160-розрядний адресний простір, на 

відміну від адресного простору IPv6, який має 128-

розрядний адресний простір. Адреса блоку становить 20 

байт або 160-бітовий хеш відкритого ключа, створеного 

ECDSA (алгоритм цифрового підпису еліптичного 

кривизни). З 160-бітною адресою blockchain може 

створювати та розподіляти адреси в автономному 

режимі приблизно на 1,46 * 1048 IoT пристроїв. 21 

Вірогідність зіткнення адрес становить приблизно 1048, 

що вважається достатньо захищеною, щоб забезпечити 

GUID (глобальний унікальний ідентифікатор), який не 

вимагає перевірки реєстрації або унікальності під час 

призначення та розподілу адреси на пристрої IoT.  

Надійні треті сторони або централізовані органи та 

служби можуть бути порушені, скомпрометовані або 

зламані. Для того щоб забезпечити можливість єдиної та 

багатопартійної автентифікації на пристрої IoT за 
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допомогою технології блокчейн можна надавати 

децентралізовані правила і логіку автентифікації. Крім 

того, smartконтракти [2][3] можуть забезпечити більш 

ефективні правила доступу до авторизації для 

підключених пристроїв IoT з меншою складністю 

порівняно з традиційними протоколами авторизації, 

такими як RBAC, OAuth 2.0, OpenID, OMA DM і 

LWM2M. Ці протоколи сьогодні широко 

використовуються для ідентифікації, авторизації та 

керування пристроєм IoT. Більш того, конфіденційність 

даних також може бути забезпечена шляхом 

використання smart-контрактів [2][3], які встановлюють 

правила доступу, умови та час для того, щоб певна особа 

або група користувачів або машин могли володіти, 

контролювати або мати доступ до даних. 

За допомогою технології блокчейну, управління і 

розподіл ключів довіри повністю усуваються, оскільки 

кожен пристрій IoT матиме власну унікальний 

ідентифікатор GUID та асиметричну ключову клавішу 

після встановлення та підключення до мережі. Це також 

призведе до значного спрощення інших протоколів 

захисту, таких як DTLS та TLS.  

Отже саме за домогою технології блокчейн можна 

вирішити проблеми конфіденційності передачі данних, 

проблему автентифікації, розподілення ключів довіри 

серед IoT пристроїв, проблему сертифікації та зниження 

коштів на неї шляхом її виключення, проблему 

відстеження правопорушень шляхом відстеження 

транзакцій.  

Література: 

1. M.A. Khan, K. Salah, IoT security: Review, 

blockchain solutions, and open challenges, Future 

Generation Computer Systems (2017).  

2. Why blockchain and iot are best friends from IBM 

blog https://www.ibm.com/blogs/blockchain/ 2018/01/why-

blockchain-and-iot-are-best-friends/  
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3. Internet of Things: Security challenges for next 

generation networks http://ieeexplore.ieee.org/ 

document/7542301/ 
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ЗАГРОЗИ ТЕХНОЛОГІЇ ІОТ 

Вовк Надія Ігорівна 

                                      Державний Університет 

Телекомунікацій 

                      Навчально-науковий інститут захисту 

інформації                                                                                                       

м.Київ 

Проведено огляд деяких з існуючих 

найпопулярніших загроз безпеці технології інтернету 

речей. А також описано складові частини безпеки 

технології ІоТ.  

Під інтернетом речей розуміють не тільки 

побутову і іншу техніку для дому (холодильники, 

кавоварки, обігрівачі тощо), а й підключені до мережі 

автомобілі, телевізори, камери спостереження, 

роботизоване виробництво, розумне медичне 

обладнання, мережі енергопостачання і безліч 

промислових систем управління (турбіни, клапани, 

сервоприводи і т. д.).  

Фундамент безпеки інтернету речей складається з 

чотирьох частин: безпека зв’язку, захист пристроїв, 

контроль пристроїв і контроль взаємодії в мережі [1].  

Канал зв’язку повинен бути захищеним, для цього 

застосовуються технології шифрування, перевірки 

автентичності, щоб пристрої знали, чи можуть вони 

довіряти віддаленій системі. Також важливим завданням 

є управління ключами для перевірки автентичності 

даних і достовірності каналів їх отримання [2,3].  

Захист пристроїв – це в першу чергу забезпечення 

безпеки і цілісності програмного коду. Підписання коду 

потрібне для підтвердження правомірності його запуску, 

також потрібен захист під час виконання коду, щоб 

атакуючі не перезаписали його під час завантаження. 

 В кожен пристрій, до того, як він попаде, до 

кінцевого користувача, повинна бути вбудована 

можливість «управління по повітрю» (over-the air, OTA). 

Оскільки для працівників служби підтримки немає 

можливості особисто перевіряти кожен пристрій. 
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 Основними компонентами ІоТ є такі технології: 

RFID, NFC та WSNs (англ. Wireless Sensor Networks, 

бездротова сенсорна мережа чи бездротова мережа 

датчиків) [4].  

Найбільш суттєвими загрозами для RFID-системи 

є десинхронізація, витоки інформації, повторення атак. 

Десинхронізаційні атаки дозволять відстежувати мітки, 

визначати їх розташування, блокувати передачу даних 

від тега до зчитувача [3].  

Особливо вразливою є NFC-технологія. Можуть 

здійснюватися атаки спрямовані на відмову в 

обслуговуванні (DoS) або прослуховування. Атаки 

відмови в обслуговування здійснюються шляхом 

порушення обміну даних між пристроями таким чином, 

що надіслані відправником дані не можуть бути 

розшифровані отримувачем. Також можлива підміна чи 

вставка неправильних даних, наприклад, коли 

автовідповідач відповідає повільніше, ніж пристрій 

зловмисника. Для покращення безпеки, рекомендується 

використовувати захищені канали зв’язку [3].  

Бездротові сенсорні мережі є вразливими до різних 

видів атак на різних рівнях стеку протоколів. 

Порушення роботи бездротових сенсорних мереж може 

бути здійснене потужними сторонніми радіочастотного 

випромінення. Маючи фізичний доступ пристрою, 

можна зчитувати інформацію, а також повністю його 

контролювати. Крім того, є адаптовані для датчиків 

методи атаки спрямованої на відмову в обслуговуванні. 

Існує й загроза спуфінгу (spoofing), часткової або повної 

підміни трафіку [3].  

Все частіше ІоТ-пристрої стають частиною 

ботнетів. Одним з найновіших ботнетів, який з'явився в 

січні 2018 року є Hide`N Seek (HNS). За час свого 

існування, нова загроза атакуюча ІоТ-пристрої, встигла 

розростись з 12 скомпрометованих пристроїв до 24 000. 

HNS будується на базі модифікованої версії Mirai і 

використовує децентралізовану peer-to-peer архітектуру 

та власний механізм для Р2Ркомунікацій. Боти здатні 
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виконувати команди по вилученню даних, виконанню 

коду і втручатися в роботу пристроїв. Поширюється 

HNS шляхом комбінації словникових брутфорс атак 

(brute force) і закодованого списку облікових даних, 

знаходячи в мережі пристрої з відкритими портами 

Telnet [4].  

Існує також ботнет DoubleDoor, який використовує 

комбінований обхід фаєрвола (Juniper Netscreen) з 

експлуатацією багів безпосередньо в цільових пристроях 

[4].  

Література: 

1. Эталонная архитектура безопасности интернета 

вещей (IoT). Часть 1 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: URL https://www.anti-

malware.ru/practice/solutions/iot-the-reference-
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2. Владислав Васильович Вишньовський, Олеся 

Петрівна Войтович Структурна схема системи захисту 

розумного будинку // Матеріали конференції XLVI 

Науково – технічна конференція факультету 
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 4. Kateryna Savchenko, Vladislav Vyshnovskiy. 
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Pionu Hutniczego [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: 
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DDOS-атаки на сервера провайдера 

Абревіатура Dos, або Denial of Servise, переводиться як 

«відмова в обслуговуванні». Це є тип атак, направлений 

на припинення роботоздібності вузла у мережі шляхом 

массового запиту на сервер, які він не встигає обробити. 

Із-за цього перестають оброблюватись і «Легітимні» 

запити і ресурс втрачає доступність. Додаткова буква D 

на початку абревіатури робить цю атаку розподіленою 

(Distributed) і означає відправку подібних запитів з 

різного числа вузлів, Зазвичай заздалегідь заражених 

систем. Нижче буде розглянуто найбільш частіше 

розповсюджені атаки. 

SYN-Flood - Один з найпоширеніших видів DDoS 

на сьогоднішній день, який заснований на особливостях 

TCP-протоколу, а зокрема на синхронізації номера 

послідовності, який називається SYN-прапором, що 

дозволяє відстежити ланцюжок даних від клієнта до 

сервера в межах сесії. Коли на сервер приходить запит з 

прапором SYN, то він або відхиляє його, або 

підтверджує початок встановлення сесії і відправляє 

клієнту відповідь у вигляді прапора ACK. Зловмисник 

відправляє на сервер тисячі SYN-прапорів, але підміняє 

в подібних запитах зворотну адресу, змушуючи сервер 

відповідати ACK на кожен запит. А оскільки відповіді 
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йдуть в нікуди, то сервер намагається відіслати 

відповідь знову і знову, після чого ухвалення будь-яких 

запитів на відкриття сесії стає неможливим. Даний 

алгоритм атаки можна контролювати на рівні глибокої 

інспекції трафіку, що використовують деякі хмарні 

провайдери, надаючи послугу щодо захисту сервісу 

клієнта в рамках протидії DDoS. 

UDP-Flood - Атакована ціль піддається 

бомбардуванню з величезного числа запитів, що в 

підсумку задіє 100% ресурсів «жертви» і веде до їх 

недоступності. Такі атаки теж успішно нейтралізується 

сервісом захисту від DDoS з боку постачальника послуг. 

HTTP-Flood - Це найбільш поширена flood атака. 

В її основі - відсилання HTTP-запитів GET на 80-й порт. 

Це призводить до такого стану завантаження сервера, 

що він виявляється нездатним до обробки інших запитів. 

Дана flood атака може бути націлена як на корінь 

сервера, так і на його скрипт, зайнятий виконанням 

ресурсомістких завдань. Розпізнавання даної атаки 

можливо шляхом виявлення швидкого зростання 

кількості запитів до одного або декількох скриптів на 

сервері і швидкому зростанню логів сервера. 

ICMP-Echo - Цей вид нападу також називають 

smurf-attack. При використанні даного методу на 

атакуємий вузол направляється широкомовний запит з 

адресою відправника жертви. Так як даний запит діє на 

цілий сегмент мережі, то всі вузли, що знаходяться в 

цьому сегменті, направлять відповідь саме на атакуємий 

хост, що кратно посилить дію атаки. 

DoS (Denial of Service) - хакерська атака на 

обчислювальну систему з метою довести її до відмови, 

тобто створення таких умов, при яких сумлінні 

користувачі системи не можуть отримати доступ до 

надаваних системних ресурсів (серверів), або цей доступ 

ускладнений. 
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Методи безпеки від DDOS 

Нажаль 100% методів від DDOS-атак не існує, але є 

методи, завдяки яким можна знизити рівень загрози та 

наслідків від атак. 

 Нарощування обчислювальної потужності. При дійсно 

серйозних DDOS-атаках цей метод може не спрацювати, 

але, якщо запитів не надто багато, або атака знаходиться 

на самому початку, краще мати потужний сервер, який 

буде чинити опір як можна довше. За цей час можна 

буде застосувати заходи протидії. 

 Зворотня атака. Весь атакуючий трафік 

перенаправляється в зворотню сторону. Якщо в 

розпорядженні є досить потужний сервер, атак 

захлинеться і обернеться проти зловмисника. 

 Спеціалізоване програмне забезпечення. На ринку існує 

маса спеціальних пропозицій з протидії DDos-атакам. 

Подібного роду програмне забезпечення (ПО) коштує не 

дешево, але витрати окупляться при першій критичній 

ситуації. 

 Розосередження серверів. Метод заключається у 

рознесенні активних частин сервера з можливістю їх 

дублювання. Якщо якась частина ресурсів виявиться 

недоступною, інша частина буде функціонувати. 

 Відведення активної ІР-адреси або доменного імені від 

ресурсів, які можуть бути схильні до атаки. 

 Фільтрація і блокування трафіку. Часто при цьому важко 

відокремити «чистий» трафік від «поганого», але можна 

відсікати тільки другорядні запити. Втім, якщо 

зловмисник використовує першорядні запити, цей метод 

виявиться слабким захистом. 

 Ліквідація вразливостей. Відразу після відбиття атаки 

або навіть під час неї потрібно шукати і усувати вразливі 

місця в системі. 

Висновок: DDos-атаки на сервера провайдерів 

являються досить серйозною проблемою на 

сьогоднішній день, так як ці атаки можуть зупинити 

процес роботи дуже багатьох значущих організацій та 
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підприємств. Тому провайдерам, варто, більш уважніше 

підходити до методів безпеки своїх мережевих ресурсів. 

Список використаних джерел: 

1. Воробієнко П. П. Телекомунікаційні та інформаційні 

мережі / П. П. Воробієнко, Л. А. Нікітюк, П. І. 

Резніченко. – Київ САММІТ-Книга, 2010. – 708 с. 

2.  DDoS-атаки: нападение и защита [Електронний 

ресурс] // 16.02.2017 – Режим доступу до ресурсу: 

https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/321992/. 

3. ISO/IEC 27001:2013 Information technology - Security 

techniques - Security systems information security 

management – Requirements — Exigences (Інформаційні 

технології – Методи захисту - Системи менеджменту 

інформаційної безпеки -вимоги) 
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КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ЗАХИСТУ 

ІНФОРМАЦІЇ 

Студент Мойсеєнко Владислав Сергійович 

Навчально-науковий інститут Захисту інформації 

Державний університет телекомунікацій, 

м.Київ 

В сьогодення в інформаційно-телекомунікаційних 

системах може оброблятися, зберігатися та 

передаватися інформація, доступ до якої обмежено. 

Для її захисту використовуються сукупності технічних 

та організаційних засобів названих комплексною 

системою захисту інформації(КСЗІ). 

Комплексна система захисту 

інформації (КСЗІ) — взаємопов'язана сукупність 

організаційних та інженерно-технічних заходів, засобів і 

методів захисту інформації. 

КСЗІ мають три напрямки захисту інформації(ЗІ): 

 Організаційні заходи ЗІ 

 Криптографічний ЗІ 

 Технічний ЗІ  

Технічний захист інформації в свою чергу 

поділяється на: 

 Захист на прикладному та програмному рівні 

 Захист на апаратному рівні 

 Захист на мережевому рівні 

Згідно з Законом України “Про захист інформації в 

інформаційно-телекомунікаційних системах” (ст. 8) для 

створення комплексної системи захисту інформації 

використовуються засоби захисту інформації, які мають 

сертифікат відповідності або позитивний експертний 

висновок за результатами державної експертизи у сфері 

технічного та/або криптографічного захисту інформації. 

Проте, у разі необхідності використання в 

комплексних системах захисту інформації (КСЗІ) засобів 

ТЗІ, які на момент проектування КСЗІ не мали 

сертифіката відповідності або експертного висновку, що 

підтверджує їх відповідність у сфері ТЗІ, ці засоби 

згідно з Правилами забезпечення захисту інформації в 
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інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-

телекомунікаційних системах, затвердженими 

постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 

2006 року № 373, мають піддаватися відповідному 

оцінюванню під час проведення державної експертизи 

КСЗІ. 

Засоби ТЗІ, які пройшли оцінювання під час 

державної експертизи КСЗІ, можуть використовуватись 

для захисту інформації виключно у складі цієї КСЗІ. 

Література: 

1. Вікіпедія «КСЗІ» - 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Комплексна_система_захист

у_інформації 

2. Офіційний сайт Державної служби спеціального зв’язку 

та захисту інформації України - 

http://www.dsszzi.gov.ua/dsszzi/control/uk/publish/article?s

howHidden=1&art_id=112501&cat_id=44795&ctime=1389

271538158 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Комплексна_система_захисту_інформації
https://uk.wikipedia.org/wiki/Комплексна_система_захисту_інформації
http://www.dsszzi.gov.ua/dsszzi/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=112501&cat_id=44795&ctime=1389271538158
http://www.dsszzi.gov.ua/dsszzi/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=112501&cat_id=44795&ctime=1389271538158
http://www.dsszzi.gov.ua/dsszzi/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=112501&cat_id=44795&ctime=1389271538158
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО 

СИСТЕМИ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ 

Омельченко М.О. 

Державний університет телекомунікацій  

Навчально-науковий інститут захисту інформації  

м.Київ 

 

Системи відеоспостереження (CВС) – це 

програмно-апаратний комплекс (відеокамери, об'єктиви, 

монітори, реєстратори та ін. устаткування), призначений 

для організації відеоконтролю як на локальних, так і на 

територіально-розподілених об'єктах. 

Система відеоспостереження призначена для 

візуального контролю обстановки по периметру об'єкту і 

в його внутрішніх приміщеннях засобами телевізійної 

техніки. 

Система як правило включає: 

 внутрішні і зовнішні (поворотні і стаціонарні) 

відеокамери для отримання відеозображення; 

 пристрої обробки і перетворення відеозображення; 

 апаратуру відеозапису і відтворення; 

 апаратуру управління і комутації відеосигналів. 

Система повинна забезпечувати запис візуальної і 

службової інформації від відеокамер на 

відеомагнітофони і проглядання цієї інформації як на 

телевізійних моніторах 

Основні компоненти системи відео 

спостереження: 

1. Відеореєстратор 

2. Відеокамери 

3. Джерела живлення для системи 

відеоспостереження 

4. Кожухи і кронштейни  

5. Дротове і бездротове середовище передачі 

інформації 

Дротяні лінії передачі інформації 

а.) Вита пара 

б.) Коаксіальний кабель 
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в.) Оптоволоконний кабель 

Бездротові лінії передачі 

Останнім часом для передачі відеосигналу широко 

використовуються локальні комп'ютерні мережі. Для 

цих цілей існують спеціальні мережеві цифрові камери з 

вбудованим модемом і внутрішнім мінісервером. Для 

формування цифрових файлів застосовуються сучасні 

методи стиснення зображень JPEG, M-JPEG. Таким 

камерам можна привласнити свою IP-адресу і 

реалізувати віддалений доступ для відеоспостереження 

через локальну комп'ютерну мережу. 

7. Монітори відеоспостереження 

8. ІЧпрожектори 

Вимоги до системи відео спостереження. З 

практичної точки зору система відеоспостереження 

повинна відповідати наступним вимогам. 

При монтажі та конструюванні елементів систем 

ВС необхідно враховувати поле зору необхідної 

території, тобто без об’єктів і території, яка не 

представляє інтересу. 

При проектуванні системи ВС, обов'язково треба 

розраховувати необхідну кількість встановлюваних 

відеокамер з точки зору створення якісного контролю за 

територією, що охороняється. Камери ВС необхідно 

встановлювати в парах з датчиками руху, щоб їх 

активізація та включення на робочу відеозйомку 

відбувалося в міру наявності рухомих об'єктів в їх зоні 

огляду. 

У встановлюваних системах ВС, має 

передбачатися досить хороша якість запису, що має 

забезпечувати безпроблемну ідентифікацію осіб, які 

незаконно проникли на об'єкт, що охороняється, і навіть 

пізнаваність дрібних деталей на об'єкті в будь-який час.  

Архівація даних відеозйомки повинна бути 

надійною, а також повністю виключати можливість 

псування або втрати відзнятого встановленими 

камерами, відеоматеріалу. У системі ВС повинна 

постійно і надійно контролюватися установка і 
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відображення дати і часу відеозйомки і якою 

відеокамерою вона проводилася. Діюча система ВС 

повинна своєчасно проходити сервісне обслуговування і 

профілактичний огляд, щоб виключити вихід з ладу її 

елементів, з метою якісного відображення відзнятих 

відеоматеріалів на моніторах системи. 

Бездротова система ВС, влаштована на 

застосуванні IP камер або GSM камер ВС, має бути 

обладнана системою шифрування і захисту 

конфіденційної відеоінформації від можливого її 

перехоплення сторонніми особами. 

З метою забезпечення конфіденційності відзнятої 

відеоінформації, доступ до її архіву та поточного 

перегляду повинен обмежуватися вузьким колом осіб. 
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БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЙНО-

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Данилов Віктор Віталійович 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут захисту інформації 

м.Київ 

В  сучасному суспільстві саме інформація стає 

найважливішим стратегічним ресурсом, основною 

виробничою силою, що забезпечує його подальший 

розвиток. Ось чому, подібно будь-яким іншим 

традиційно існуючим ресурсам, інформація також 

потребує  особливого захисту.  

Поряд з терміном «захист інформації» також 

широко  використовується термін «інформаційна 

безпека». Якщо захист інформації характеризує процес 

створення умов, що забезпечують 

необхідну  захищеність інформації, то інформаційна 

безпека відображає досягнутий стан такої захищеності. 

Проблема інформаційної безпеки набула 

особливої значущості в сучасних умовах широкого 

застосування автоматизованих інформаційних систем, 

заснованих на використанні комп’ютерних і 

телекомунікаційних засобах. При забезпеченні 

інформаційної безпеки стали цілком реальними загрози, 

викликані навмисними (зловмисними) діями людей. 

Перші повідомлення про факти несанкціонованого 

доступу до інформації  були пов’язані, в основному, з 

хакерами, або «електронними розбійниками». Останнім 

десятиліттям порушення захисту інформації прогресує з 

використанням програмних засобів і через глобальну 

мережу Інтернет. Досить поширеною  загрозою 

інформаційної безпеки стало також 

зараження комп’ютерних систем  так званими вірусами. 

Таким чином, у зв'язку із зростаючою роллю 

інформаційних ресурсів в житті сучасного суспільства, а 

також через реальності  численних  загроз з точки зору 

їх захищеності проблема інформаційної безпеки вимагає 

до себе постійної і більшої уваги. Системний характер 
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впливу на інформаційну безпеку великої сукупності 

різних обставини, які мають до того ж різну фізичну 

природу, що переслідують різні цілі і викликають різні 

наслідки, приводять до необхідності комплексного 

підходу при вирішенні даної проблеми. 

Головними питаннями даного дослідження стали 

розгляд, з теоретичної точки зору, понять інформаційна 

безпека та система безпеки інформаційної безпеки. 

Розуміючи інформаційну безпеку як стан захищеності 

інформаційного середовища суспільства, що забезпечує 

її формування, використання і розвиток в інтересах 

громадян, організацій», правомірно було б  визначити 

загрози безпеки інформації, джерела цих загроз, способи 

їх реалізації та мети, а також інші умови і дії, що 

порушують безпеку . Розглянуто і заходи захисту 

інформації від неправомірних дій, які класифіковано за 

способами здійснення. 
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ВИКОРИСТАННЯ ГВИНТОКРИЛІВ DRONE В 

СИСТЕМАХ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ 

Єгоров Віталій Сергійович 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут Захисту 

інформації 

м.Київ 

Сьогодні неможливо уявити своє життя без 

відеокамер, адже кожного дня ми використовуємо їх у 

власних цілях. Використання відеокамер є популярним не 

тільки для жартівливих відео в «TikTok», а і для 

забезпечення безпеки людей, території, країни. Це 

досить сильно зменшує використання людського 

фактору як предмету безпеки, що потребує великих 

затрат небезмежних ресурсів. 

З розвитком Інтернету та моделей відеокамер 

спостереження ми навчились спостерігати за об’єктами 

або дією людей на цих об’єктах, з будь-якої точки нашої 

планети, де можливе підключення до Інтернету. Але як і 

будь-яка технологія, система відеоспостереження є не 

ідеальною і їй є куди розвиватись. Проблема в тому, що 

відеокамери охоплюють невелику площу та 

дистанційно, пересуватися з місця на місце не можуть. 

Тобто стає проблематично контролювати територію, на 

якій знаходиться велика кількість об’єктів, бо потрібна 

велика кількість відеокамер, як біля об’єктів, так і по 

периметру. І сьогодні часто використовуються патрулі, 

що є економічно не раціональними. Тому було знайдено 

альтернативу до поставленої задачі відео нагляду за 

великим периметром. Альтернатива полягає у 

використанні гвинтокрила Drone, який оснащений 

відеокамерами спостереження. 

Попереду гвинтокрила Drone знаходиться камера, 

що демонструє на пристрій зображення в реальному 

часі. Друга відеокамера знаходиться знизу, для 

контролю ситуації. Також знизу знаходиться датчик для 

програмування дрону. Програмування здійснюється 

через комп'ютер або планшет на базі Linux. Drone 
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підключається по захищеному каналу Wi-Fi з одним із 

представлених девайсів. Всі інші пристрої ігнорує. Тим 

самим перехопити його неможливо. Інформацію з камер 

Drone передає по цьому захищеному каналу, яку можна 

потім накопичувати на сервері. 

В цьому маленькому гвинтокрилі зібрано 

потужний процесор, що програмується. Тим самим він 

може виконувати різноманітні запрограмовані дії не 

гірше комп'ютера. Наприклад сканувати та аналізувати 

периметр, звіряти обличчя з базою даних, адаптуватися 

до погодних умов, реагувати на зовнішні подразники. 

Після чого передавати отримані данні до дистанційного 

пульта та на сервер. Але серед цих всіх переваг є і один 

недолік. Це малий час автономної роботи – від 20 

хвилин до 1 години. Цей недолік може бути вирішений 

сьогоднішніми розробками у сфері бездротових 

підзарядних станцій. 

Отже, гвинтокрил Drone може суттєво допомогти 

у системі відеонагляду. 

Чим зекономить ресурси та зможе надати 

можливість управління та набагато ефективнішого 

контролю майже з будь-якого місця на планеті. 
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КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ВІД 

ІНСАЙДЕРСЬКИХ ЗАГРОЗ 

Кушнір Д. І., Марченко В. В. 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут захисту інформації 

м.Київ 

 

На сьогоднішній день інсайдерські загрози 

перетворились на серйозну проблему для більшості 

організацій. Вони виникають від внутрішніх 

користувачів, які мають достатній рівень прав 

доступу, можуть ефективно маскуватися та 

приховувати свою діяльність, ускладнюючи 

можливість їх виявлення та запобігання загрозам. 

Ризик збільшується через швидкий розвиток 

хмарних обчислень, необхідність формування та 

підтримування великих обсягів даних, застосування 

технологій централізованої їх обробки. Тому, з метою 

зменшення втрат, що можуть спричинити 

інсайдерські загрози, двома найважливішими 

питаннями в галузі інформаційної безпеки стали 

виявлення та упередження інсайдерських загроз.  

Ефективність організації в багатьох випадках 

залежить від збереження конфіденційності, цілісності та 

доступності інформації. В даний час однією з найбільш 

актуальних загроз у сфері інформаційної безпеки є витік 

конфіденційних даних від несанкційованих дій 

користувачів[1]. Антивіруси міжмережеві екрани і 

системи аутентифікації та більша частина традиційних 

засобів захисту не здатні забезпечити ефективний захист 

від внутрішніх інсайдерів. Користувачі, які мають 

підвищені права доступу, часто приховують свою 

діяльність, затираючи або редагуючи журнали 

систем, видаючи себе за іншого користувача або 

використовуючи обліковий запис системи, групи чи 

програми. Тому, однією з важливих та довготривалих 

дій є доведення провини користувача, оскільки 
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ображені користувачі можуть пояснювати свої дії як 

незнання чи помилка. 

Основним способом виявлення інсайдерської 

загрози є поведінковий, оскільки він заснований на 

тому, що потенційний інсайдер видає свою майбутню 

атаку через попередні завчасні “індикаториˮ[2], які 

можуть спостерігатися на протязі деякого часу. 

Базуючись на такому підході розроблено низку 

програмних комплексів , які використовують різні 

методи виявлення та аналізу аномалій поведінки 

користувачів з метою прогнозування ворожих дій.  

Модулі виявлення інсайдерських загроз є 

необхідним елементом багатьох систем таких як: 

UEBA (User and Entity Behavior Analytics), DLP (Data 

Loss Prevention) та SIEM (Security Information and 

Event Management) систем. У той же час, виявлення 

інсайдера, який знає чи здогадується про існування 

таких засобів, залишається достатньо складною 

проблемою. Напрямком вирішення даної проблеми є 

застосування більш тонких методів розпізнавання та 

прогнозування, які базуються, зокрема, на сучасних 

обчислювально-складних підходах в тому числі на 

основі штучного інтелекту. 

Сучасний ринок програмне забезпечення надає 

різноманітний спектр можливостей протидії та 

попередження витоку інформації. Повідомлення 

користувача про порушення політики безпеки компанії 

та інформування  адміністратора про інциденти. Також, 

вони можуть виконувати превентивні дії що допоможуть 

напряму протидіяти виникненню загроз шляхом 

переривання завантаження файлів, закриття програм чи 

завершення сесії користувача. Контроль сторонніх USB 

пристроїв шляхом додавання їх в білий або чорний 

список. Я вважаю, що ключовою перевагою є 

збереження та запис дій користувача на робочому місці. 

Це дозволить зменшити час розслідування інцидентів 

інформаційної безпеки та прискорити процес настання 

відповідальності за дії  користувача. Системи будуються 
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з можливістю інтеграції різноманітних систем в рамках 

однієї організація щоб спільними зусиллями захищати 

периметр від можливих загроз. Можливий сценарій це 

використання програмних комплексів на прикладі 

ObserveIT або Ekran System та надсилання даних про 

інциденти в одну з передових SIEM систем - IBM Qradar 

або Splunk. Кожна з цих систем може аналізувати, 

розслідувати та займатися аудитом даних для 

знаходження та протидії інсайдерським загрозам. 

При цьому аудит є ключовою здатністю[3], яку 

часто цілком або частково реалізують, тим самим 

гальмуючи зусилля організації щодо виявлення 

зловмисної чи недбалої інсайдерської діяльності. 

Після того, як аудит налаштований, повинні бути 

встановлені механізми, які додатково допомагають 

аналізувати, співвідносити та оповіщати про події, 

що становлять інтерес. Дані також повинні бути 

захищені від підробки або видалення. Наявність 

великих обсягів аудиторських даних без засобів 

аналізу та оповіщення адміністратора зменшує 

цінність значення даних аудиту, оскільки порушення 

та інсайдерські інциденти можуть відбутися та 

будуть зафіксовані, але організація не зможе вчасно 

відреагувати на події. 

Також, необхідно побудувати правильну кадрову 

політику та періодично проводити перевірку аудиту 

прав доступу до інформації користувачів. Втім, навіть 

такі методи не можуть гарантувати повну безпеку. 

Отже, підсумовуючи можна скласти перелік 

рекомендацій із захисту від інсайдерьких загроз. 

Враховуйте досвід попередніх інцидентів доцільно 

використати готові сценарії захисту, при цьому 

сконцентруватися на захисті критично важливих 

ресурсів. Важливо провести аудит критично важливих 

цінностей організації, а також, впровадити надлишкові 

та посилені заходи та засоби для їх захисту. 

Використання різноманітних програмних комплексів 

захисту — DLP, SIEM, IDS, log management and analisys 
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тощо[4]. Необхідно вести та аналізувати журнальні 

файли пристроїв захисту організації на предмет 

виявлення підозрілої активності. Моніторинг прав 

доступу для персоналу та партнерів, якими можуть бути 

контрактори або аутсорсингові компанії є важливим 

оскільки вони можуть нести інсайдерську загрозу, не 

меншу за конкурентів.  
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Сьогодні існує велика кількість різноманітних 

загроз і шкідливих програм, що спрямовані на порушення 

безпеки корпоративної інформаційної системи. 

Причому частина з них може щодня атакувати або 

відбуватися в мережі компанії. Тому кібераналтіки 

щодня зіштовхуються з великою кількість 

кіберінцидентів. Вирішенням цих проблем може стати 

штучний інтелект. 

 

Корпоративні інформаційні системи щодня 

зіштовхуються більше як із 200000 подіями, що 

пов’язані з безпекою[1]. Причому на кожного аналітика 

безпеки може припадати до 40 інцидентів[1], для 

розслідування яких досить часто потрібно витрачати 

багато часу, за який злочинці можуть досягти своїх 

цілей. Для вирішення цих завдань в нагоді може стати 

використання штучного інтелекту. 

Протягом останніх років штучний інтелект та 

машинне навчання почав набувати популярності 

використання в різних сферах і кібербезпека не стала 

виключенням цьому. Виробники програмних систем 

захисту, кібераналітики, а також кіберзлочинці 

використовують штучний інтелект для виконання своїх 

цілей. 

Отже, штучний інтелект можна характеризувати як 

систему симуляції людського розуму, що має уміння до 

раціонального мислення і може приймати рішення, що 

мають найбільший успіх для досягнення мети[2]. У 

кібербезпеці використання штучного інтелекту дозволяє 
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автоматизувати процес виявлення кіберінцидентів, 

зменшити кількість помилок при виявленні, а також 

пришвидшити процес їхнього виявлення[3]. 

Для виявлення кіберінцидентів штучний інтелект 

може аналізувати базу даних зі всіма відомими 

шкідливими програмними забезпеченнями (ШПЗ) та 

проводити аналіз коду, поведінки та сигнатур підозрілих 

програм у системі. Таким чином штучний інтелект може 

виявляти як відоме ШПЗ, так і невідоме до цього ШПЗ, 

що використовує або схожі методи або виконує дії, що 

раніше були позначені, як шкідливі[4]. Окрім цього 

штучний інтелект може проводити аналіз даних, які 

генеруються в системі, для виявлення закономірностей і 

аномалій у поведінці користувачів, мережевого трафіку, 

операційної системи. Після чого штучний інтелект 

формує шаблон нормальної роботи мережі та виявляє 

підозрілу активність[4]. 

Важливим елементом при впровадженні штучного 

інтелекту в систему захисту корпоративної 

інформаційної мережі є те, щоб він був правильно 

налаштований, натренований та відкоригований 

спеціалістами з кібербезпеки. В інакшому випадку 

штучний інтелект не буде виявляти вразливості, 

пропускатиме ШПЗ або, навіть, легітимну діяльність 

відмічуватиме, як шкідливу. 

Прикладом використання штучного інтелекту в 

системі захисту корпоративної інформаційної системи 

може стати використання IBM Watson з інтеграцією його 

в SIEM-систему IBM QRadar. IBM Watson провидить 

аналіз даних, що зібрав IBM QRadar щодо певного 

інциденту безпеки, та виконує пошук щодо відомих 

вразловостей у базі даних IBM X-Force. Потім він 

проводить кореляцію даних в IBM QRadar для пошуку 

всіх пов’язаних подій з інцидентом безпеки та формує 

картину, на якій відображає комп’ютери, що прийняли 

участь у інциденті, веб-ресурси, які використовувалися в 

інциденті, файли, що були заражені або створені під час 

інциденту, облікові записи користувачів, що взяли 
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участь у інциденті, інші інциденти, що пов’язані з ним 

тощо[5]. Також IBM Watson може проводити аналіз 

кіберінциденту на відповідність до етапів атаки за 

матрицею MITRE ATT&CK[6]. За рахунок цих даних 

кібераналітику легше відслідкувати процес протікання 

кіберінциденту та оцінити, на якій стадій. 

Основними недоліками використання штучного 

інтелекту в корпоративних інформаційних системах 

можуть стати такі: висока затратність ресурсів для його 

створення і обслуговування, для його навчання потрібно 

використати великий обсяг баз даних (код ШПЗ, код 

нешкідливих програм, анамолії), які важко отримати. 

Також штучний інтелект може проявити свою 

неефективність у зв’язку з тим, що кіберзлочинці 

можуть створювати ШПЗ, що не виявляється штучним 

інтелектом[7]. Тому рекомендується компаніям 

співпрацювати з фірмами, щоб забезпечують 

кібербезпеку, для вирішення частини цих питань. 

Отже, використання штучного інтелекту може у 

ближньому майбутньому лише зростати у сфері 

кібербезпеки. Кількість шкідливих програм, що будуть 

використовувати штучний інтелект та машинне 

навчання теж збільшиться. Тому правильно 

налаштований штучний інтелект може не тільки 

зменшити кількість роботи, що покладається на 

аналітика кібербезпеки, а також допомогти у виявленні 

кіберінцидентів, які були до цього не поміченими.  

 

Література 

1. Falco C. Watson and Cybersecurity: Bringing AI to the 

Battle [Електронний ресурс] / Christian Falco // Security 

Intelligence. — 2017. — Режим доступу до ресурсу: 

https://securityintelligence.com/watson-and-cybersecurity-

bringing-ai-to-the-battle/.  

2. Frankenfield J. Artificial Intelligence (AI) [Електронний 

ресурс] / J. Frankenfield, G. Scott // Investopedia. — 2020. 

— Режим доступу до ресурсу: 

https://securityintelligence.com/watson-and-cybersecurity-bringing-ai-to-the-battle/
https://securityintelligence.com/watson-and-cybersecurity-bringing-ai-to-the-battle/


995 
 

https://www.investopedia.com/terms/a/artificial-intelligence-

ai.asp.  

3. 3 Reasons for Using Artificial Intelligence in Cyber Security 

[Електронний ресурс] // eleks — Режим доступу до 

ресурсу: https://eleks.com/blog/using-artificial-intelligence-

in-cyber-security/. 

4. Palmer D. AI is changing everything about cybersecurity, for 

better and for worse. Here's what you need to know 

[Електронний ресурс] / Danny Palmer // ZDNet. — 2020. 

— Режим доступу до ресурсу: 

https://www.zdnet.com/article/ai-is-changing-everything-

about-cybersecurity-for-better-and-for-worse-heres-what-

you-need-to-know/. 

5. Dheap V. IBM QRadar Advisor with Watson: 

Revolutionizing the Way Security Analysts Work 

[Електронний ресурс] / Vijay Dheap // Security 

Intelligence. — 2017. — Режим доступу до ресурсу: 

https://securityintelligence.com/ibm-qradar-advisor-with-

watson-revolutionizing-the-way-security-analysts-work/.  

6. Osborne C. IBM QRadar Advisor with Watson boosted with 

MITRE framework [Електронний ресурс] / Charlie 

Osborne // ZDNet. — 2018. — Режим доступу до ресурсу: 

https://www.zdnet.com/article/ibm-qradar-advisor-with-

watson-boosted-with-mitre-framework/. 

7. Laurence A. The Impact of Artificial Intelligence on Cyber 

Security [Електронний ресурс] / Aimee Laurence // CPO 

Magazine. — 2019. — Режим доступу до ресурсу: 

https://www.cpomagazine.com/cyber-security/the-impact-of-

artificial-intelligence-on-cyber-security/.  

  

https://www.investopedia.com/terms/a/artificial-intelligence-ai.asp
https://www.investopedia.com/terms/a/artificial-intelligence-ai.asp
https://eleks.com/blog/using-artificial-intelligence-in-cyber-security/
https://eleks.com/blog/using-artificial-intelligence-in-cyber-security/
https://www.zdnet.com/article/ai-is-changing-everything-about-cybersecurity-for-better-and-for-worse-heres-what-you-need-to-know/
https://www.zdnet.com/article/ai-is-changing-everything-about-cybersecurity-for-better-and-for-worse-heres-what-you-need-to-know/
https://www.zdnet.com/article/ai-is-changing-everything-about-cybersecurity-for-better-and-for-worse-heres-what-you-need-to-know/
https://securityintelligence.com/ibm-qradar-advisor-with-watson-revolutionizing-the-way-security-analysts-work/
https://securityintelligence.com/ibm-qradar-advisor-with-watson-revolutionizing-the-way-security-analysts-work/
https://www.zdnet.com/article/ibm-qradar-advisor-with-watson-boosted-with-mitre-framework/
https://www.zdnet.com/article/ibm-qradar-advisor-with-watson-boosted-with-mitre-framework/
https://www.cpomagazine.com/cyber-security/the-impact-of-artificial-intelligence-on-cyber-security/
https://www.cpomagazine.com/cyber-security/the-impact-of-artificial-intelligence-on-cyber-security/


996 
 

SECURITY OF INFORMATION IN AUGMENTED 

REALITY TECHNOLOGY 

Nakonechnyi Maxym  

State University Of Telecommunication 

м.Київ 

The rapid growth of the virtual reality market makes 

the discussion of risks even more relevant. When developing 

and using mobile applications with augmented reality, it is 

necessary to take into account possible risks in terms of 

security and privacy. Existing methods and means of 

improving security (for example, encryption of data 

transmitted over wireless channels) can protect input and 

output information. For this reason  it is necessary to have a 

clear idea of the integration of security tools in the field of 

augmented reality [1]. 

Augmented  Reality (AR) is close to realizing the 

transition to the status of global distribution technology. But, 

like every other development, augmented reality, along with 

new features, also carries fresh dangers from the point of 

view of security. As a result, one needs to have an accurate 

idea of the integration of security tools into new solutions 

based on augmented reality technologies. Since augmented 

reality, along with fresh probabilities, is fraught with risks in 

terms of security and confidentiality, it is necessary to think 

about using means of data protection before its application 

[2]. 

In contrast to virtual reality, which transfers to the 

simulated visual world, augmented reality in real time 

superimposes visual, audio and tactile signals generated by 

the computer on the natural field of view of a person, as well 

as an audio and tactile background. This overlay can be 

navigation data for a car driver, fixing electrical devices 

schemes, including remote designing of a doctor’s hands 

during a difficult operation. 

If we consider the dangers of augmented reality, the 

more obvious the distractions will be. For example, too 

much information in the driver’s field of vision threatens 

with fatal consequences. The least obvious danger is the 
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penetration of hackers into augmented reality systems with 

the following penetration into private life, theft of digital 

data and physical security risks. 

However, another scenario is also likely. As 

augmented reality applications need access to information 

collected with the support of various sensors, a malicious 

application has the ability to steal information about the 

user's field of view or location. For organizations, in fact, 

that have not prepared for the impact of augmented reality 

on the network and security, the risk is much more serious as 

more and more applications that use augmented reality 

appear. 

In AR applications, the possibilities for malware are 

almost endless, including keyloggers for capturing user 

credentials and mobile remote access virus (mobile remote 

access Virus -mRAT) programs that can infect a device and 

secretly intercept data and communications, or an agent, via 

a mobile device loads malware network support. As a result, 

to ensure control of augmented reality applications in their 

network is a very important issue for organizations, which is 

crucial for being proactive and taking necessary protective 

measures. 

In addition, training and awareness raising is of great 

importance, because human errors and carelessness are often 

considered to be the main weak spot,  used by  

cybercriminals [4]. 

The next factor in the AR risk mitigation strategy 

should be the visibility of application traffic on the network. 

In order to guarantee protection from exposure to their own 

secret data or from the introduction of malicious data, firms 

are required to provide full visibility in real time and 

understanding of their network traffic throughout the entire 

time. 
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AUTOMATION OF THE PROCESS OF 

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT 

Nakonechnyi Maxym  

State University Of Telecommunication 

м.Київ 

When organizing the security management system of a 

modern enterprise, it is necessary to ensure close interaction 

between employees of information technology divisions and 

security assurance. The single information space of the 

enterprise is formed taking into account the need to use its 

elements for security management. Integrated Security 

Decision Making Information Support is based on the use of 

relevant knowledge that accumulates in a single information 

space. 

 

In order to guarantee the sequence and coherence of 

the implementation of information security measures, they 

must be managed. This involves planning, forecasting, 

evaluating performance and modifications. 

In this activity, the collection, processing, analysis and 

exchange of information is the necessary factor. This 

occupies the largest part of the information security 

management process. Even with a small area of 

implementation of the security system, this is a large amount 

of work: meetings, interviews, recording the information 

received, data analysis, developing strategies and corrective 

measures, developing plans, etc. 

In order to automate the processes of data collection, 

their analysis and interaction, creating of a common 

information field for all participants in information security 

processes, an information-logical model of an automated 

enterprise security management system has been developed. 

 

The following main management processes are 

distinguished [1]: 

 IS incident management; 

 implementation  of appropriate control mechanisms; 
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 monitoring the functioning of control mechanisms, 

evaluating their effectiveness and implementing appropriate 

corrective actions; 

 collection and analysis of data on the state of information 

security in the organization; 

 risk assessment and management; 

 development and implementation of protective measures. 

These processes can be characterized by a conceptual 

apparatus in the form of four objects: “threat”, “risk”, 

“measure”, “remedy” sufficient to build an information 

security management system (ISMS). 

 

Automation of the control of polarization IS in the 

maintenance of a database of visits and the accumulation of 

statistical data through a journal. This database is the main 

tool for a security specialist, which is used to record work 

performed. Organizationally, it is necessary to guarantee the 

work of the security service in such a way that information 

about all the events carried out and the protective equipment 

is used are stored in the database. 

Based on the previously analyzed control processes, 

you can depict a diagram communication of objects required 

for building an ISMS (fig. 1). For each event, the risks 

worked out are indicated as well as the items that are 

combined with them. One measure is able to function 

simultaneously on several risks, reducing the probabilities 

and losses by all kinds of sizes. For each risk, its initial 

probability and losses are presented, and also the final ones, 

taking into account the established measures. 
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Figure 1. – Unified Modeling Language 

The main purpose of the system is to provide the 

employees of the unit responsible for IS with an event 

management tool, related to ensuring the security of 

individual information objects, and to the head of the 

security unit, which is a tool for monitoring and analyzing 

risks and evaluating the effectiveness of measures. 
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У роботі проаналізовано метод підвищення 

безпеки динамічного відеоінформаційного ресурсу в 

інфокомунікаційних системах, проаналізовано способи 

запобігання виникненню загроз порушення доступності 

та цілісності інформації. Ключовим завданням роботи є 

розробка методу кодування відеоінформаційного потоку 

для підвищення його безпеки у відомчих інформаційно-

комунікаційних системах на основі структурного опису 

областей стаціонарного фону, а також представлення 

методологічних принципів роботи диференційно 

представлених міжкадрових спектрограм. 

Якість функціонування стратегічно значущих для 

країни галузей багато в чому визначається рівнем 

інформатизації та забезпечення безпеки інформації. 

Інформаційна безпека визначається трьома основними 

категоріями. У тих прикладних сферах діяльності, де 

критичним є своєчасність і достовірність інформації, 

найбільшу вагу мають загрози категоріям цілісності і 

доступності. Прикладом можуть служити системи 

управління для відомчих організацій [1]. 

Відеоінформація надходить до центрів аналізу і 

прийняття рішень. 

 Від правильності і своєчасності прийнятих рішень 

залежать як людські життя, так ступінь нанесення 

економічних збитків державі. Тут існують загрози 

порушення властивостей доступності і цілісності. Така 

ситуація трапляється, коли вимоги щодо якості 

динамічного відеоінформаційного ресурсу призводять 

до суттєвого зростання інтенсивності, що перевищує 

пропускну здатність інфокомунікаційних мереж. Для 
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такої ситуації неминучими є затримки по доставці 

інформації. Для вирішення проблеми, що склалася 

інтегруються технології обробки зображень [2]. У той 

же час для існуючих технологій характерні недоліки. 

Зниження інтенсивності відеопотоку досягається ціною 

збільшення затримок на час обробки і внесення 

перекручення інформації. У свою чергу підвищуються 

ризики втрати її цілісності. Це означає, що тематика 

досліджень, що стосуються вдосконалення технологій 

ефективного представлення динамічного 

відеоінформаційного ресурсу є актуальною.  

У той же час структурний аналіз послідовності 

кадрів зображень показав наявність у них високої 

надмірності. Ця надмірність обумовлена присутністю в 

сусідніх кадрах областей стаціонарного фону. 

Інформацію про стаціонарні області можна передавати 

використовуючи механізми структурної обробки. Взяття 

до уваги такої особливості не передбачений для 

існуючих кодеків відеопотоку. Тому пропонується 

використовувати підхід, який базується на обробці 

послідовності кадрів з використанням структурного 

підходу, що враховує наявність для послідовності кадрів 

областей стаціонарного фону. Таким чином мета 

дослідження  полягає в розробці методу кодування 

відеоінформаційного потоку для підвищення його 

безпеки у відомчих інформаційно-комунікаційних 

системах на основі структурного опису областей 

стаціонарного фону. Було створено методологічні 

принципи ефективного представлення диференційно 

представлених міжкадрових спектрограм (ДОС), які 

базується на тому, що пакети замінюються набором 

кодів, а кожна ДОС розглядається як рівномірний 

градієнтна послідовність з локально структурними 

обмеженнями. Було розроблено метод кодування 

базових елементів ДОС без втрати інформації по 

блоковій схемі як процес формування коду відповідного 

числа в градієнтному базисі. 
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В сучасному світі, кіберзагрози стали чимось звичним. 

Ми чуємо про них по новинам, це показують в фільмах, 

деякі навіть зустрічаються з цим самі. З  оцифруванням 

світу, вони почали набирати великих масштабів. Зростає 

кількість кіберзагроз, їх масштаб та складність 

протистояти ним. Разом з тим, зростає і кількість бізнес 

компаній, які для своїх цілей користуються Інтернет 

ресурсами. В сукупності ці фактори, призводять до того, 

що кваліфіковані спеціалісти не встигають справлятися з 

усіма загрозами. На допомогу їм приходить штучний 

інтелект.  

Є розповсюджений стереотип, що хакер це вовк-одинак. 

Однак, це не так. Насправді ж, хакери це найчастіше 

добре організовані кіберзлочинці, які утворюють певні 

угрупування. Не всі компанії можуть собі дозволити 

наймання великої кількості спеціалістів, щоб 

протистояти цьому. Саме тому так важливо 

використовувати штучний інтелект. Він допомагає 

швидше виявляти кібератаки. Злочинці продовжуть 

вдосконалювати свої методи, а тому і атаки стають все 

складнішими. Штучний інтелект навчають виявляти ці 

«погані» загрози. Окрім того, враховуючи масштаби 

сучасних бізнес компаній, неможливо покладатися лише 

на людський потенціал. Адже навіть спроба зробити 

менеджмент загроз, щоб дізнатися звідки може прийти 

потенційна загроза, в кваліфікованих спеціалістів може 

зайняти дуже багато часу. 

Так, наприклад, використання штучного інтелекту 

можна порівняти з використанням спеціально навчених 

поліцейських собак. Якщо думати про поліцейського – 

це та людина, яка має певну підготовку та певні 
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навички, які ведуть до того, що в них покращується 

інтуіція. Вони розуміють що може бути загрозою, 

виходячи з тих знань, які вже мають. Але бувають 

випадки, коли не вистачає лише їхньої інтуіції. Саме 

тому вони використовують поліцейських собак, 

навчених розуміти що може становити загрозу. Їх 

навчали роками, щоб ідентифікувати загрози, 

використовуючи свої навички. Те ж саме можна сказати 

про штучний інтелект. «Захисники» або ж спеціалісти по 

кібербезпеці, використовують свою інтуіцію, щоб 

знаходити потенційні загрози. Але їхні можливості 

впираються в їхні знання. Тому штучний інтелект 

виступає додатковою ланкою, яка дозволяє спеціалістам 

розвинутись ще більше, щоб ідентифікувати загрозу[1]. 

До переваг використання штучного інтелекту можна 

віднести більшу ефективність в виявленні загроз, 

зменшену ймовірність людської помилки, тобто 

помилки по необачності чи недостатній кваліфікованості 

«захисника», його монотонну роботу та постійне 

вдосконалення. Постійне вдосконалення штучного 

інтелекту базується на тому, що він здатен збирати 

інформацію про всі попередні загрози, розуміючи як 

вони були проведені та що становить відмінну рису тієї 

чи іншої загрози, що дасть їм можливість 

ідентифікувати будь-які нові загрози[2]. 

Використана література:  

1. https://www.ibm.com/ru-ru/security/artificial-intelligence 

2. https://eleks.com/blog/using-artificial-intelligence-in-cyber-

security/ 

  

https://eleks.com/blog/using-artificial-intelligence-in-cyber-security/
https://eleks.com/blog/using-artificial-intelligence-in-cyber-security/
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Деякі зміни сталися в першій половині 2020 року. 

Кіберзагрози частково спричинені ситуацією з 

пандемією СOVID19. Зловмисники скоригували власні 

стратегії на отримання прибутку від змін у житті людей 

та роботі бізнесу[4]. Зокрема, в березні 2020 року 

спеціалісти ESET виявили хвилю поширення 

шахрайських та шкідливих кампаній, які 

використовували тему пандемії як приманку. 

Одним з гучних прикладів є атака на Британські 

університети та наукові організації, які вивчають 

коронавірус. The Guardian повідомляє[1], що такі атаки 

відбулися за участю «ворожих держав», з посиланням на 

Національний центр кібербезпеки (National Cyber 

Security Centre, NCSC). NCSC заявляє, що кількість 

таких таргетованих атак зросла з моменту початку 

карантину. При цьому, зловмисникам не вдалося 

проникнути до системи. Але факт спроби вже є 

підтвердженням того, що зловмисників не зупинити, 

незважаючи на пандемію та гуманність. 

В той час як інструменти зловмисників 

зростають, зростає і кількість жертв. Керівники 

організацій роблять велику помилку, коли не 

приділяють достатньої уваги до кібербезпеки. Компанія 

ESET вивела[3] 3 основних пункти захисту інформації: 

1)Привести заходи забезпечення безпеки у 

відповідність з бізнес-цілями. Вихідний пункт видається 

очевидним: намагання забезпечити 

безпеку інформаційних активів. Наявність антивірусу, 

брандмауера, IDS, резервних серверів та резервного 

копіювання є одними з основних параметрів меню, але 

важливо врахувати, як можна узгодити все, що є 
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основним для безпеки, щоб допомогти виконати бізнес-

цілі компанії. 

2)Кращі практики управління. Після того, як ви 

зробили найбільш очевидний і найскладніший крок, 

який полягає в впровадженні технологій безпеки і 

процесів, що підтримують бізнес, дуже важливо 

підтримувати всю роботу, яка вже була виконана, в 

актуальному стані. Так, як відділ інформаційної безпеки 

повинен дбати про те, щоб його реалізація відповідала 

цілям компанії, важливо, щоб вище керівництво 

розуміло, що це не короткостроковий проект, а той, який 

повинен стати циклом безперервного вдосконалення. 

Таким чином, кожна нова зміна повинна 

здійснюватися поетапно, щоб можна було виявити будь-

які проблеми і знайти рішення, щоб вони не впливали на 

весь бізнес. Початок роботи з більш досвідченими 

користувачами може бути хорошим способом отримати 

зворотній зв'язок.  

Можливо, одним з найбільш важливих питань 

для успішного управління інформаційною безпекою є 

тестування, яке необхідно проводити за всіма планами 

до їх реалізації, особливо ті, що стосуються 

безперервності бізнесу. Наприклад, у випадку рішень 

для резервного копіювання компанії зазвичай не 

перевіряють успішність відновлення до тих пір, поки не 

відбудеться інцидент, а в деяких випадках виявляється, 

що вони не працюють. 

3) Поглиблення обізнаності користувачів[2]. Весь 

час і праця, вкладені в вищевказані кроки, можуть бути 

втрачені, якщо не буде врахований людський фактор. З 

цієї причини вкрай важливо мати адекватне управління 

змінами, оскільки впровадження нових стратегій, 

процесів і технологій часто може викликати певний 

ступінь опору серед користувачів. 

Компанія повинна вносити корективи з 

урахуванням своїх співробітників, навчаючи їх таким 

чином, щоб вони отримали навички, необхідні для 

управління цими процесами і технологіями, і таким 
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чином їх діяльність може бути збережена відповідно до 

нових потреб організації, оскільки, її завдання 

змінюються з плином часу. 

Наприклад, якщо прийнята технологія 

шифрування, то компанія повинна не тільки реалізувати 

політику, але і представити і пояснити переваги, які вона 

пропонує, або в разі реалізації двохфакторної 

аутентифікації, яка, як правило, дратує або незручна для 

деяких користувачів, вона також повинна представити 

переваги і можливості для захисту особистої інформації. 

На жаль, навчання користувачів - це аспект 

інформаційної безпеки, якому зазвичай приділяється 

мало уваги. Таким чином, завдання управління повинні 

бути зосереджені на тому, щоб всі співробітники 

розуміли, які політики безпеки існують і як їх 

дотримуватися. 

Очевидно, що кожний пункт має багато 

підпунктів. Таким чином, формула всього з трьох кроків 

для реалізації інформаційної безпеки в компанії може 

фактично не існувати, але запам'ятавши ці пункти, 

завдання стає більш керованим. Крім того, це може 

допомогти з початком або переорієнтацією зусиль щодо 

інформаційної безпеки. 

 

 

 

Джерела: 
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як мінімізувати потенційні ризики [Електронний ресурс] 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КІБЕРБЕЗПЕКИ 
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м.Київ 

Робота містить актуальні проблеми кібербезпеки 

нашої держави, було наведено рекомендації щодо 

покращення  кіберструктури держави, проведені 

порівняння розвитку кібербезпеки з міжнародним 

досвідом та іншими державами.  

На сьогоднішній день не поширюються індикатори 

атак і зразки шкідливого коду, для того, щоб інші 

організації могли перевірити свої мережі і визначити, чи 

було у них вторгнення. Також не розробляються 

«Advisories» (керівництво по протистоянню і 

реагуванню на кібератаки) та не надається допомога по 

викоріненню порушників з мереж організацій. Але 

виявлення та ліквідацію наслідків кібер-атак – це дуже 

складний і тривалий процес, який може зайняти місяці, і 

вимагає методологічної підтримки. (Наприклад багато 

державних організацій, які були атаковані, залишилися 

без підтримки з точки зору вичищення їх мереж від 

хакерів. І хакери все ще присутні в мережах цих 

організацій). 

Держспецзв'язок повинен дати організаціям 

інструменти, які дозволять їм зрозуміти чи 

скомпрометовані їх мережі, а також навчити організації 

реагувати на кібератаки. Держспецзв'язок повинен 

аналізувати зразки хакерських інструментів з недавніх 

атак, і публікувати керівництва з пошуку ознак 

вторгнення, протистояння і викорінювання хакерів, як 

це роблять за кордоном. 

Держава повинна допомагати організаціям 

готуватися до атак, а також допомагати проводити 

стримування і викорінення зловмисників з комп'ютерних 

мереж організацій, які піддалися атаці. 
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Якщо порівнювати нашу ситуацію з міжнародним 

досвідом, у нас не вистачає найважливіших елементів 

управління кібербезпекою, а створений при РНБО 

координаційний центр працює неефективно. 

У країні відсутнє централізоване управління 

силами реагування на кіберінциденти і уповноваженими 

держорганами. Має місце лише "координація", але і вона 

неефективна. Наскільки мені відомо, координаційний 

центр зараз лише розробляє механізми координації і цей 

процес в зародковому стані. 

Державі необхідна система управління, яка 

дозволить централізовано оперативно керувати діями 

уповноважених силових структур (Армія, Поліція, 

Держспецзв'язкок, СБУ) в разі кібератак, а також 

залучати волонтерів і бізнес партнерів, якщо потрібна 

підтримка. 

На рівні міністерств також необхідно визначити 

відповідальних за кібербезпеку у відповідних галузях. 

Крім CERT-UA, необхідні галузеві CERTи, і 

центри обміну інформацією про атаки ISAC (Information 

Sharing and Analysis Centers). 

У деяких країнах є окремі CERT-и з безпеки 

АСУТП і SCADA-систем. Ці організації можуть 

створюватися як профільними міністерствами в галузях, 

де є критична інфраструктури, так і компаніями-

учасниками ринку. 

У нас також не визначена роль галузевих 

регуляторів в частині кібербезпеки. 

За кордоном багато питань кібербезпеки 

регламентовані саме галузевими регуляторами, тому що 

ніхто крім них не знає краще особливості їх галузі. 

Приклад галузевого регулятора - NERC в США для 

енергетики, або Ofcom в Об’єднаному Королівстві для 

телекомунікаційного і медіа сектора. Є готові галузеві 

стандарти кібербезпеки для різних галузей, які можна 

використовувати в Україні для тієї чи іншої критичної 

галузі. Необхідно впровадити міжнародні стандарти 

замість КСЗІ. Система КСЗІ показує свою 



1013 
 

неефективність. Необхідний перехід до міжнародних, 

ризик-орієнтованих стандартів і кращим практикам — 

ISO-27000 і NIST. 

Відповідність стандартам повинні підтверджувати 

не аудитори, акредитовані державою - а компанії, що 

мають у себе фахівців, що володіють міжнародною 

сертифікацією по ІТ-аудиту та кібербезпеки. 

Міжнародна акредитація, замість державної, дозволить 

запобігти можливим зловживанням з боку чиновників і 

забезпечити високу якість аудиту. 

Вищі навчальні заклади повинні готувати 

студентів за міжнародними стандартами, а міжнародні 

професійні сертифікації повинні бути визнані в Україні. 

Важливе питання – освіта. В Україні повинні бути 

визнані на державному рівні міжнародні сертифікації по 

Форензік, кібербезпеці, ІТ-аудиту, ІТ-управління. А 

ВНЗ, нарешті, повинні почати готувати фахівців за 

міжнародними стандартами,  а не по захисту інформації 

відповідно до КСЗІ. 

Потрібно вибудувати діалог між владою, 

професійним співтовариством і бізнесом з питань 

кібербезпеки. 

Бракує працюючої програми державно-приватного 

партнерства. Держава дуже слабо інформує бізнес і 

громадян про свої плани, про те, що відбувається. Багато 

стратегічно важливих питань обговорюються і 

вирішуються кулуарно. 

Бізнес-партнерів і волонтерів не залучають, якщо 

державі потрібна допомога – для цього немає 

механізмів. Бізнес і громадяни також не можуть 

розраховувати на отримання кваліфікованої допомоги 

від держави по кіберпитанням. 

Необхідно налагодити взаємодію з міжнародними 

організаціями, центрами обміну інформацією про атаки. 

Від представників деяких з цих організацій ми знаємо, 

що зараз взаємодія не на висоті. 

Впровадження кібербезпеки вимагає 

комплексного, трансформаційного підходу, який 
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повинен управлятися зовнішніми експертами, 

незалежними від інтересів політичних партій. 

Отже, проекти, які потрібно запустити, не повинні 

обмежуватися чотирма силовими відомствами. Вони 

повинні охопити також всі органи державної влади, 

міністерства, де є критична інфраструктура, приватні 

компанії, академічний сектор, громадян. Проекти та 

ініціативи повинні бути взаємопов'язані і об'єднані в 

єдину програму. Така програма повинна централізовано 

управлятися, прогрес повинен відслідковуватися 

щотижня, а то й щодня. 
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ЗАСТОСУВАННЯ АНАЛІЗУ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

РИЗИКІВ ПРИ ОБҐРУНТУВАННІ ВИТРАТ НА 

СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

Запорожченко М.М. 

Державний університет телекомунікацій, м. Київ 

Навчально-науковий інститут захисту інформації 

м.Київ 

В сучасному світі забезпечення інформаційної безпеки є 

необхідною умовою для функціонування значної 

кількості підприємств різних галузей, тому не виникає 

сумнівів у доцільності створення системи інформаційної 

безпеки підприємства. Однак залишається невирішеним 

питання щодо раціонального фінансування 

інформаційної безпеки.  

Для обґрунтування витрат на інформаційну безпеку 

підприємства можна застосовувати аналіз та оцінку 

інформаційних ризиків. Оцінка ризику полягає в 

визначенні його рівня, порівнянням його з максимально 

допустимим рівнем, а також з рівнем інших ризиків. 

Розмір ризику в найпростішому випадку визначається 

шляхом комбінування двох параметрів – ймовірності 

події та величини її наслідків. 

Якщо розглядати інформаційний ризик з точки зору 

підприємства, то це ймовірність настання випадкової 

події в інформаційній системі підприємства, що 

призводить до порушення її функціонування, зниження 

якості інформації нижче допустимого рівня, в результаті 

яких підприємство зазнає матеріальних та моральних 

втрат. Під якістю інформації мається на увазі сукупність 

таких її показників, як конфіденційність, повнота, 

достовірність, своєчасність отримання, форма 

представлення та актуальність.  

Найбільш поширені методи оцінки ризику – якісний та 

кількісний.  

Якісний метод застосовується в тому випадку, коли 

немає можливості отримати кількісні дані про об’єкт 

оцінки. Для збору даних в такому разі використовуються 
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такі методи: опитування цільових груп, інтерв’ювання, 

анкетування тощо.  

Даний метод відносно простий у розумінні й 

використанні та не потребує значного часу та засобів для 

організації. Однак цей метод не дозволить обґрунтувати 

розмір фінансування інформаційної безпеки, адже не 

надасть кількісних показників.  

Кількісна оцінка застосовується в тих випадках, коли 

досліджувані загрози та пов’язані з ними ризики можна 

представити у вигляді кількісних значень, виражених у 

відсотках, грошових одиницях, людських ресурсах, часі 

тощо. За допомогою даного методу можна отримати 

точні результати, але для цього необхідно володіти 

великим об’ємом даних про об’єкт, що досліджується.  

При кількісному підході всім елементам оцінки ризиків 

та загроз присвоюються конкретні реальні кількісні 

значення. Об’єктом оцінки може бути цінність активу в 

грошовому виразі, ймовірність реалізації загрози, збиток 

від реалізації загрози, вартість захисних засобів тощо.  

На практиці нерідко застосовується спрощений підхід, 

який не потребує розрахування ризиків для певного 

об’єкту. Сутність такого методу полягає в перевірці 

відповідності рівня захищеності об’єкту вимогам одного 

зі стандартів в галузі інформаційної безпеки. Критерієм 

досягнення мети є дотримання заданого переліку вимог, 

критерієм ефективності – мінімальні сумарні витрати на 

виконання заданих вимог. 

Таким чином, для вирішення проблеми обґрунтування 

витрат на інформаційну безпеку можна дотримуватись 

наступних тверджень: 

 вартість засобів захисту не повинна перевищувати 

вартість інформації або іншого ресурсу, що захищається; 

 необхідно дотримуватись балансу між витратами та 

отриманим ефектом; 

 витрати порушника на подолання системи захисту 

повинні бути більшими за ту вигоду, як він отримає в 

разі вдалої атаки. 



1017 
 

Доцільність та необхідність проведення аналізу та 

оцінки ризиків на підприємстві не викликає сумнівів, не 

дивлячись на те, що процес аналізу ризиків є доволі 

трудомістким. Система захисту інформації, побудована 

на основі аналізу ризиків, буде ефективною та 

економічно обґрунтованою. 

 

Література 

 

1. Астахов А.М. Искусство управления 

информационными рисками. – М.:ДМК Пресс, 2010. – 

312с.  
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БЕЗПЕКА ПРИСТРОЇВ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ 

Алексеєнко Олександра Анатоліївна 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут захисту інформації 

м. Київ 

 Актуальність інформаційної безпеки за останні 

роки почала особливо стрімко зростати. Проте 

головними темами розмов стають хмарні, веб, 

мережеві та інші технології, які розглядаються в 

контексті безпеки. Нажаль ці дискусії не розглядають 

питання вбудованих застосувань, систем, особливо, 

якщо вони мають обмежені ресурси. Отже, хотілось би 

розглянути деякі тенденції та їх особливості в області 

інтернету речей. 

 Вбудована система – система, що буде 

працювати, будучи вбудованої безпосередньо в сам 

пристрій, яким вона призначена керувати. Важливо 

розуміти, що навіть, якщо пристрій створений на одному 

чіпі з мінімальною обв’язкою, він буде працювати як 

кінцевий пристрій (можливо одноплатний все ж буде 

потребувати мінімальної периферії проте суть 

залишається одною). 

 Зазвичай, компанія-виробник випускає кінцевий 

пристрій, що одразу включає в себе, по-перше, «залізо», 

по-друге, як обов’язковий додаток, сам софт. Очевидно. 

Що купуючи смартфон, йде розрахунок на наявність на 

ньому відповідного ПЗ з усіма необхідними додатками. 

Тому розробники виконують увесь спектр 

проектувальних робіт, щодо своїх пристроїв, будь то 

програмні або апаратні. 

 Ще однією особливість розробки вбудованих 

систем є те, що вони майже усі мають обмежені ресурси. 

Тобто на цих системах не завжди присутня ОС, не 

кажучи вже й про більшість типових для більшості 

технологій. Через це виникає необхідність економити, в 

тому числі це впливає і на безпеку – більшість 

стандартів або не підтримуються, або працюють з 

обмеженнями. Значну кількість технологій реалізувати 
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своїми силами або майже не можливо, або занадто 

дорого. Через це важливо, щоб розробник цих чіпів 

слідкував за тенденціями, підтримував сучасні 

технології. Наприклад, апаратний AES з’явився досить 

давно майже у всіх, то підтримку TLS/DTLS багато хто 

наразі не вміє забезпечувати. 

 Окрім цього, основною мовою розробки 

вбудованих систем виступає С, який відомий своїми 

недоліками відносно до роботи з пам’яттю, що напряму 

впливає на безпеку.  

 В рамках розгляду питання безпеки вбудованих 

систем важливо і розуміти групу застосувань, які 

підпадають під вимоги стандартів функціональної 

безпеки: промислова, медична, автомобільна, залізнична 

автоматизація. Тобто області, що мають безпосередній 

вплив на здоров’я людини, або на системи, які не 

можливо просто взяти та зупинити. В таких сферах все 

чітко регламентовано на кожному етапі розробки. 

Апарати, на яких відбувається розробка, спеціалізовані 

та потребують сертифікації. Отже, на виході це виходить 

дуже дорого і займає багато часу. Тому ті, хто 

починають розробку, зазвичай, не замислюються про ці 

питання, якщо одразу не були визначенні обов’язкові до 

виконання стандарти. 

 Існують загалом 4 етапа захисту пристроїв 

інтернет речей: 

1. Безпечне завантаження(Security Boot) – перевіряється, 

чи є прошивка справжньою, чи не була вона змінена, а 

також не може бути знижена у версії. 

2. Безпечне оновлення прошивки через повітря(Secure 

FOTA) – можуть бути завантажені лише 

аутентифіковані і перевірені оновлення; майбутні 

загрози безпеки можуть бути усунені(збереження 

контролю над оновленням). 

3. Безпечні фізичні інтерфейси та API – тільки 

авторизовані користувачі можуть отримувати доступ 

«отладки» до пристрою, де кожний доступ є унікальним; 

блокує «розробку» закладок та забезпечує авторизоване 
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використання АРІ; дані автентифіковані та захищені 

цілісністю в обох направленнях – ззовні та всередині 

модулю. 

4. Захищений транспортний рівень – пристрій може бути 

автентифіковувати та підписувати або шифрувати 

повідомлення з сервером; нема атак посередника (Man-

in-The-Middle) на шляху між пристроєм та сервером. 

 Для захисту пристрою пропонується 

идентифікувати/верифікувати дані що приходять на 

кожному етапі. В основі даної концепції закладена ідея 

кореня довіри Root-of-Trust, RoT. Її суть полягає у тому, 

що в пристрій вшивається деякий ідентифікатор, ключ 

та відбувається апаратна процедура перевірки 

співвідношення унікальності ключа даної платформи та 

коду, що виконується. Надалі всі важливі бібліотеки 

використовують RoT для власної роботи. Найбільш 

розповсюдженим рішенням на ринку являється 

TrustZone від ARM. 

 Як правило, виконуються наступні 3 етапи: 

1. Надання довіри: включення RoT на етапі виробництва в 

структуру чіпа. 

2. Використання довіри: отримання довірених ключів 

3. Гарантія довіри: ключі використовуються для захисту  

будь-якої функції. 

Література: 

1. «Безпека та Інтернет речей – пов’язані разом» / 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://worldvision.com.ua/ua/articles/bezopasnost-i-

internet-veshchey-svyazani-vmeste 

2. «Безпека ІоТ починається з ідентифікації» / 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: https://iot-

ssl.com.ua/iot_secure.html 

3. «Root-of-Trust для IoT и другие тенденции безопасности 

устройств интернета вещей» / [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: https://habr.com/ru/post/499662/ 

4. «Trusted Platform Module» / [Електронний ресурс] – 
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КВАНТОВІ КРИПТОГРАФІЧНІ СИСТЕМИ ЯК 

ЗАСІБ ЗАХИСТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

Писаренко Павло Володимирович,   

Державний Університет Телекомунікацій. 

м.Київ 

Йдеться мова про поняття квантової криптографії 

як перспективного засобу захисту даних від 

отримання сторонніми особами, адже сучасні 

криптосистеми стануть ледве не безпорадними 

щойно квантові обчислювальні машини прийдуть на 

зміну електронним. У тезах обґрунтовується  

необхідність впровадження подібних криптосистем 

та висвітлюються переваги перед сучасною 

концепцією шифрування. Може стати у нагоді тим, 

хто зацікавлений у шифруванні та криптографічних 

алгоритмах та проявляє ентузіазм у спробах 

розробити нові їх екземпляри. 

Наразі інтернет-послугами та мессенджерами 

користується переважна більшість цивілізованого 

населення світу, і робить це щоденно. Це зумовлює 

постійно зростаючий попит на захист даних 

персональних листувань, інтернет-банкінгу та інших 

послуг. І усі ці завдання із більш-менш відчутним 

успіхом вирішувала і вирішує сучасна криптографія. 

Проте із плином часу експоненційно збільшуються 

обчислювальні потужності комп’ютерів, і алгоритм, 

що «зламується» сьогодні за трильйони років завтра 

може бути з легкістю зламаний за 5 секунд. Саме 

тому суспільство потребує принципово нового 

підходу, яким може стати квантова криптографія. [1, 

c. 37-38] 

Вона засновується на принципах квантової фізики. 

Носієм інформації у такій криптосистемі виступає 

об’єкт квантової механіки, тобто частинка на кшталт 

фотона. Принцип невизначеності Гейзенберга 

говорить, визначення одночасно і координатів, і 

імпульсу частинки є принципово неможливим, адже 
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вимірюючи один параметр спостерігач викривлює 

істинне значення іншого. 

Керуючись вищесказаним, можна спроектувати 

систему комунікацій, яка б могла завжди виявляти 

спроби процесу перехоплення інформації. 

Намагаючись вилучити дані з частинки, 

криптоаналітик вноситиме завади, і порушуватиме 

сигнал. Рівень викривлень допоможе учасникам 

процесу передачі інформації розпізнати активність 

перехоплювача. 

У той час, як у нинішніх системах можна розпізнати 

лише сам факт успішної розшифровки (і то не 

завжди), у квантовій криптосистемі буде помітна вже 

сама спроба перехоплення, що дозволить припинити 

процес передачі та обрати інший канал. 

І хоча зараз зарано говорити про надійні та дієві 

реалізації квантових криптосистем, зовсім скоро це 

може стати реальністю. Вже існують проекти 

квантових криптосистем, проте вони ще знаходяться 

на стадії розробки. Квантовий комп’ютер має значно 

більшу обчислювальну здатність і з легкістю 

впорається із розшифруванням сучасних шифрів. У 

такому випадку не можна буде вважати будь-яку 

нинішню криптосистему, що використовує будь-який 

алгоритм шифрування достатньо надійною.[2, c. 236] 

Приклади впроваджених квантових криптосистем: 

Qnet (Quantum Net), SECOQC (Secure Communication 

based on Quantum Cryptography), EQCSPOT 

(European Quantunm Cryptography and Single Photon 

Technologies).[1, c. 40] 

Перелік використаної літератури: 

1. Корченко О. Г. Сучасні комерційні системи квантової 

криптографії / О. Г. Корченко, М. Г. Луцький, С. О. 

Гнатюк. 

2. Рябий М. Огляд сучасних методів квантової та пост-

квантової криптографії / М. Рябий.. 
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ТЕХНІЧНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ 

(ПРИМІЩЕНЬ) 

Перепелиця Ліна Сергіївна 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут захисту інформації 

м. Київ 

Кожен можливий канал витоку інформації блокується 

технічними засобами або проведенням оперативних 

заходів. У даній статті ми докладно розглянемо кожну 

з них. 

1. Витік інформації за рахунок структурного звуку в 

стінах і перекриттях  

При падінні акустичної хвилі на перешкоду (стіну, 

підлогу, стелю, перегородку і т.д.) частина хвилі 

проникає в перешкоду і поширюється в ньому залежно 

від його поглинаючих властивостей на значні відстані. 

Захист від витоку інформації в цьому випадку включає в 

себе використання вібродатчиків типу «ВІ-3», «ВІ-4», 

«TRN2000» спільно з генераторами перешкоди різного 

типу і використання спеціальних звукоізолюючих 

матеріалів. Вібродатчики встановлюються на підлогу, 

стіни, поторок. Звукоізолюючі матеріали укладаються на 

поверхні будівельних конструкцій і послаблюють 

акустичну хвилю потрапляє на.ніх. Генератор перешкод 

генерує перешкоду - акустичний сигналу (Білий, 

рожевий шум і т.д.) і подає її на вібродатчики. Залежно 

від вихідної потужності генератора, кількості 

вібродатчиків і матеріалу будівельної конструкції радіус 

захисту одного датчика може бути різним - від десятків 

сантиметрів до декількох метрів. Необхідно враховувати 

кількість структурних каналів витоку інформації (метал, 

бетон, відкритий простір і т.д.) тому по кожному каналу 

необхідно забезпечити окреме регулювання перешкоди - 

як за рівнем, так і за частотними смугами.       

2. Витік інформації по системі вентиляції  

Система вентиляції забезпечує наявність практично 

прямого каналу поширення акустичної хвилі по 

воздуховодам на значні відстані, не кажучи про їх 
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проникненні в сусідні приміщення та поверхи. Захист 

від витоку інформації в цьому випадку включає в себе 

використання акустодатчіков типу «OMS2000», «АК» 

спільно з генераторами перешкоди різного типу. 

Акустодатчікі встановлюються в кожному повітроводі 

на виході з приміщення.       

3. Витік інформації по трубах опалення, 

пожежогасіння, металевих балках і конструкціям  

Захист від витоку інформації в цьому випадку включає в 

себе використання вібродатчиків типу «ВІ-3», «ВІ-4», 

«TRN2000» які встановлюються на труби та ін. Металеві 

конструкції на вході і виході з приміщення, що 

захищається ..  

Додаткові каналу витоку інформації по 

акустичним каналах  

Застельовий простір - за наявності підвісних стель, 

різних шахт і ніш між приміщеннями і поверхами, .а 

також ніші і порожнечі при використанні декорвтівной 

обшивки будівельних конструкцій і т.д. У цьому 

випадку сьем може здійснюватися або на занесені і 

заховані диктофони, або безпосередньо чере порожнечі і 

шахти. Один з найбільш слабких звукоізолюючих 

елементів - двері та вікна. Для забезпечення 

звукоізоляції дверей необхідно обладнати входи до 

приміщення тамбурами з акустичним зашумлення і 

використання спеціальних звукоізолюючих прокладок, 

оббивок і т.д. - Проте в процесі експлуатації в результаті 

обтиску, зносу, затвердіння прокладок звукоізоляція 

знижується. Для підвищення звукоізоляції стін, 

особливо тонких або ж пустотілих (перегородки з 

гіпсоплит) широко застосовують різні звукоізолюючі 

матеріали - повсть, гума, спеціальні матеріали типу ізол і 

звукопоглинальні базальтові мати. Для забезпечення 

гарної звукоізоляції застосовують комбіновані способи 

застосування таких матеріалів. Для пустотілих стін 

(перегородки з гіпсоплит) внутрішній простір між 

профілями закладається звукопоглинальними 

базальтовими матами або матеріалами типу ізол 

https://ssbb.com.ua/uk/zahist-vid-prosluhovuvannya-i-prihovanih-videokamer/
https://ssbb.com.ua/uk/zahist-vid-prosluhovuvannya-i-prihovanih-videokamer/
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товщиною від 30 до 100мм, а з боку приміщення, що 

захищається між двома гіпсоплиту прокладається іншої 

більш щільний звуко-ізолюючий матеріал товщиною 15 

-25мм.       

4. Передача інформації по проводах мережі 

електроживлення, через лінії зв'язку і по проводах 

охоронно-пожежної сигналізації  

Перехоплена в приміщенні акустична інформація 

(розмова та інші звуки) може бути перетворена за 

допомогою спеціальних пристроїв і передана практично 

за будь провідної лінії (мережі електроживлення, лінії 

зв'язку, проводам охоронно-пожежної сигналізаціїі т.д.) 

Для того щоб отримати інформацію з такого 

приміщення досить під'єднатися до такої лінії іноді 

навіть на значній відстані від приміщення. Для 

запобігання цього використовують спеціальні фільтри: 

 для мережі 220В - фільтри типу «М17» (Випускаються 

на різні струми). 

 для ліній охоронно-пожежної сигналізації - фільтри типу 

«М9». 

 для ліній телефон-факс - фільтри типу «М7», розмикачі 

лінії. 

Виходячи з цього на кожну пару проводів входить до 

приміщення ставиться один фільтр, який обов'язково 

заземлюється. Зайві дроти (стара проводка, лінії зв'язку, 

комп'ютерні мережі) через приміщення проходити не 

повинні. Окремо стоїть питання з лініями зв'язку з 

використанням як окремих телефонів імпортного 

виробництва так і внутрішніх АТС і телефонів. Це 

обумовлено тим, що у зв'язку з боротьбою з тероризмом 

більшість зарубіжних засобів зв'язку (телефони, АТС) 

мають у своєму складі «поліцейські» функції які 

дозволяють при покладеній на телефоні трубці 

прослуховувати через його мікрофон приміщення в 

якому він находітся.Іспользованіе цифрових систем 

зв'язку затрудняє в деяких випадках використання 

фільтрів.      

5. Передача інформації за допомогою радіозакладок  

https://ssbb.com.ua/uk/ohoronna-ta-pozhezhna-signaliatsiya/
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Перехоплена в приміщенні акустична інформація 

(розмова та інші звуки) може бути перетворена за 

допомогою спеціальних пристроїв (радіозакладки) і 

передана на радіочастоті. Діапазон частот в якому може 

працювати радіозакладка може досягати одиниць і 

десятків ГГц. Види модуляції можуть застосовуватися 

від звичайних (АМ, ЧМ) до цифрових, причому ширина 

спектру сигналу теж може бути різна - від вузької 

(одиниці і десятки КГц) до широкої (сотні КГц і навіть 

вимірюватися в МГц). Працювати такі закладки можуть 

як безперервно так і за розкладом (короткочасно) або по 

командах дистанційного керування. З метою 

недопущення установки таких пристроїв проводяться 

організаційні заходи - контроль доступу в приміщення і 

прилеглі до нього приміщення. Цілодобовий 

відеоконтроль приміщення. Для своєчасного виявлення 

таких пристроїв проводяться періодичні перевірки 

приміщення, і організовується постійний або 

періодичний моніторинг радіоефіру в приміщенні і 

прилеглої до нього зоні. Для цих цілей приміщення 

обладнується антенами, розташованими на певній 

відстані один від одного виключає пропуск 

широкосмугових сигналів. Найбільш ефективні для цих 

цілей комплекси «Пластун» з розширювачами діапазонів 

(конверторами) до 18 і більше ГГц. В даний час 

використовується дуже багато радіозакладок працюють 

на частотах широко використовуваних систем зв'язку з 

використанням вживаних в них сигналів і протоколів 

обміну. Це робить практично неможливим 

розпізнавання працюючої радіозакладки при простому 

скануванні частотного діапазону. Особливість 

комплексу «ПЛАСТУН» в тому, що він дозволяє 

провести просторову селекцію та виявити 

радіовипромінювання виходять з приміщення, що 

захищається. Крім цього комплекс дозволяє віеуольно, 

по спектру сигналу виявляти роботу широкосмугових 

систем (реально спостерігали сигнал ППРЧ з шириною 

спектра 80МГгц).       

https://ssbb.com.ua/uk/sistema-kontrolyu-dostupu-v-ofis-2/
https://ssbb.com.ua/uk/zhuchki-dlya-prosluhovuvannya/
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6. Зйом акустичної інформації з використанням 

мобільних телефонів  

Одним із способів передачі акустичної інформації є 

використання мобільних телефонів. Перед заходом в 

приміщення, в якому циркулює акустична інформація, 

встановлюється зв'язок по мобільному телефону з 

абонентом, який надалі записує її. Для запобігання 

цьому використовують пристрої, які роблять зв'язок по 

мобільному телефону неможливою. Пристрої, що 

застосовуються для цих цілей можуть бути двох типів: 1. 

Ті, що ставлять постійну перешкоду в смузі роботи 

засобів мобільного зв'язку. 2. Ті, що ставлять 

короткочасну перешкоду в конкретному каналі роботи 

засобів мобільного зв'язку або у всьому діапазоні частот 

в якому працюють засоби мобільного зв'язку. Всі вони 

відрізняються потужністю і отже радіусом захисту на 

який може справити значний вплив відстань до баз 

мобільного зв'язку. Крім цього не виключена 

можливість активації мобільного телефону на 

випромінювання шляхом звичайного дозвону на нього. 

Для виключення цього використовують спеціальні 

склянки, чохли і сейфи виключають можливість зв'язку з 

мобільним телефоном при перебуванні його в цьому 

пристрої. Для усунення каналів витоку через мобільні 

телефони відвідувачів при вході в режимні 

(категоровані) приміщення просять залишити їх на посту 

охорони.  

Перехоплення інформації з мобільних телефонів  

На даний момент спецслужби, окремі кримінальні та 

інші організації можуть отримувати доступ до каналів 

зв'язку які використовуються мобільними телефонами. 

Якщо перші мають на це дозвіл і отримують їх 

офіційним шляхом (на базах і шляхом перехоплення по 

радіоканалах) то інші отримують доступ нелегальним 

шляхом, закуповуючи комплекси перехоплення по 

радіоканалах розмов по мобільних телефонах. З метою 

блокування цього каналу (також як і звичайних дротових 

каналів) використовується закриття цього каналу 

https://ssbb.com.ua/uk/prosluhati-mobilniy-telefon/
https://ssbb.com.ua/uk/prosluhati-mobilniy-telefon/
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шляхом шифрування. Єдине що необхідно врахувати 

при використанні коштів з шифруванням (ТЛФ, Факси) - 

наявність ключів шифрування. Як правило зарубіжні 

мобільні телефони з цими функціями мають три ключа. 

Два ключа - покупцеві і один залишається у продавця. З 

погляду закриття каналу зв'язку переважніше 

шифрування при якому немає постійних і «зайвих» 

ключів. Час розшифровки без знання ключа залежить від 

характеристик ключа і досягає як правило дуже значного 

часу (до 20-30 років).       

7. Зйом акустичної інформації з використанням 

диктофонів  

На даний момент можуть використовуватися цифрові 

диктофони та диктофони розташовані в мобільних 

телефонах які практично не виявляються і не 

«давляться» наявними засобами. Існуючі системи 

протидії типу «Мангуст» і широко поширені так звані 

«квакушки» застосовують постановку акустичної 

перешкоди (навіть адаптованої до мовному сигналу) 

значно перевищує за рівнем сама розмова, яку ведеться в 

спеціальних головних телефонах через окремі 

мікрофони. Це веде до значного дискомфорту при 

розмові. Існує також імовірність очищення записи 

зробленої в таких умовах за допомогою спеціальних 

апаратно програмних засобів типу «Saund Cliner».       

8. Лазерний зйом акустичної інформації з вікон  

Зйом інформації здійснюється за допомогою лазерного 

променя спрямованого на скло вікна і прийнятого 

відбитого в іншій точці. Коливання скла під вплив 

акустичного сигналу приводять із модуляції лазерного 

променя. Ухвалений промодулірованний лазерний 

промінь подається на демодулюються пристрій на 

виході якого формується перехоплений акустичний 

сигнал. Відбитий лазерний промінь може формуватися 

не тільки склом вікна але і плоскими поверхнями 

(дзеркало, картина під склом і т.д.) розташованими 

всередині приміщення за вікном і самої рамою вікна.       

https://ssbb.com.ua/uk/lazerne-prosluhovuvannya/
https://ssbb.com.ua/uk/lazerne-prosluhovuvannya/
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9. Знімання інформації спрямованим мікрофоном і 

дистанційний зйом відео інформації (оптика)  

Знімання інформації спрямованими мікрофонами 

можливий тільки за наявності прямого акустичного 

каналу - відкритого вікна або кватирки. Дистанційний 

зйом відео інформації за допомогою оптичних засобів 

можливий тільки за наявності прямого візуального 

каналу - через вікно. Усунення цього каналу витоку 

інформації можливе організаційними методами - 

стежити, щоб вікна були закриті і зашторені.       

10. Побічні електромагнітні випромінювання 

радіоелектронної техніки  

Усі електронні пристрої за рахунок наявності частот 

струмів, напруг і монтажних радіокомпанентов 

випромінюють різні радіочастоти. Ці радіочастоти - 

побічні електромагнітні випромінювання які можуть 

модулюватися акустичними і електричними сигналами 

циркулюючими як в самих пристроях так і в 

приміщенні. Ці побічні електромагнітні випромінювання 

можуть бути дуже маленькими за величиною, але тим не 

менше їх перехоплення можливий на відстанях до 

сотень метрів. Обробка таких сигналів дозволяє 

отримати інформацію циркулює в приміщенні де 

розташовані такі пристрої. (Зображення з 

екранів моніторів, акустична інформація і т.д.). Для 

усунення цього каналу витоку інформації 

використовують як технічні засоби так і організаційні 

заходи. До перших відносяться генератори перешкод в 

радіодіапазоні в діапазоні ПЕМІ до 1 ГГц і вище. 

Одночасно цим може здійснюється блокування каналу 

дистанційного управління різних закладок (входу їх 

радиоприемного тракту). Як правило використовують 

один генератор на зону радіусом до 4 - 8м.       

11. Внутрішні канали витоку інформації (через 

обслуговуючий персонал)  

Отримання інформації можливе через персонал який 

працює на підприємстві (фірмі) шляхом його підкупу, 

шантажу або залякування. Персонал можна 

https://ssbb.com.ua/uk/monitor-dlya-videosposterezhennya-2/
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використовувати як для одержання безпосередньо 

інформації так і для занесення і установки спеціальних 

засобів знімання інформації (час занесення і установки 

може займати час до декількох секунд) .Тому цей канал 

витоку інформації перекривається організаційними 

заходами включають поряд зі спеціальними заходами і 

контроль за діями обслуговуючого персоналу за 

допомогою систем доступу і відеоспостереження. 

Окремо постає питання нелегального придушення 

каналів радіозв'язку використовуються для передачі 

команд. Радіоканали можуть використовуватися не 

тільки для передачі перехопленої аккустической 

інформації але і для передачі команд. Офіційно дуже 

багато засобів побутової техніки використовують 

радіоканали - від пультів дистанційного керування 

телевізорами, програвачами, кондиціонерами 

до шлагбаумів, воріт і т.д. Радіоканали дуже часто 

використовуються для передачі інформації від засобів 

охоронної, пожежної і ін. Вигляду сигналізації. 

Придушення таких каналів призводить до виведення з 

ладу (в певний час) кримінальними структурами цих 

систем. Останнім часом зросла кількість випадків 

використання кримінальними структурами радіоканалів 

для дистанційного підриву закладеної вибухівки. Для 

блокуванні радіовзривателей використовують спеціальні 

подавители працюють в широкому діапазоні частот на 

дальності до 30м. Необхідно відзначити що згідно 

закону дозволяється використовувати засоби 

радіовипромінювання у всьому діапазоні частот 

потужність яких не перевищує певного рівня (радіусу дії 

до декількох метрів). В окремих виділених діапазонах 

частот обмежень на потужність немає - 

радіоаматорській, 430МГц - управління побутовими 

приладами і т.д. У всіх інших випадках для 

використання коштів випромінюючих в ефір необхідний 

дозвіл Державних органів (Укрчастотнагляд) і вони 

підлягають реєстрації. Для значного зниження та 

усунення витоку емектромагнітного випромінювання з 

https://ssbb.com.ua/uk/shlagbaumi-2/
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приміщення застосовують екранування приміщень - 

закриття приміщення металевою сіткою або суцільним 

металом. Для ведення конфіденційних переговорів як 

правило виділяється одне приміщення яке і 

обладнується відповідним чином.  

ДЛЯ НАЙБІЛЬШ ПОВНОГО ЗАХИСТУ 

НЕОБХІДНО: 

1. Виділити для переговорів окреме приміщення. 

2. Виділене для переговорів приміщення має бути без вікон 

і перебувати в середині приміщення 

3. Дане приміщення повинно бути заекраніровани 

(включаючи і двері) 

4. Доступ до приміщення повинен бути під суворим 

контролем і обладнаний системою доступу і системою 

контролю (відеоспостереження підходів до приміщення і 

входу в нього). 

5. Всередині приміщення обладнується кімната 

переговорів представляє собою окремою прозорою 

приміщення у вигляді куба. Цей куб знаходиться в 

приміщенні на спеціальних підставках на відстані від 

стін, підлоги і стелі. 

6. Приміщення крім освітлення та вентиляції повинно має 

мінімальну кількість обладнання необхідного для 

ведення переговорів і обладнано засобами захисту. 

7. Кімната переговорів розраховується на задану кількість 

людей і обладнується прозорою меблями. 
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БЕЗПЕЧНЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ  ФАЙЛІВ З 

ІНТЕРНЕТУ 

Коржук Іван Миколайович 

Державний університет телекомунікацій, 

м. Київ 

Сучасне життя неможливе без інтернету. Ми 

використовуємо доступ до мережі для пошуку, 

публікації та обробки інформації. Переваги 

використання інтернету очевидні. Але в цьому і 

проблема. Адже, кіберзлочинці постійно вигадують нові 

механізми та способи для обману користувачів, а 

кількість шкідливих додатків та програм зростає з 

кожним днем. Завантаження безкоштовних фільмів, ігор 

чи музики може спричинити і інфікування шкідливим 

програмним забезпеченням. 

Та під час завантаження файлу браузер погано 

перевіряє, чи є файл зловмисним або потенційно 

небезпечним для комп’ютера. Отже, надіятись потрібно 

тільки на себе 

Нижче описано заходи, які допоможуть захистити 

ваш ПК під час завантаження файлів. 

- Якщо сайт містить протокол http, замість https, 

потрібно знайти безпечніше джерело для завантаження. 

- Використовуйте програми відомих та 

перевірених розробників, це значно підвищить шанси 

безпечного завантаження. Якщо виникає потреба 

завантажити додаток невідомих постачальників, краще 

спершу пошукати інформацію про них. 

- Програмне забезпечення необхідно 

завантажувати лише з офіційних магазинів або сайту 

компанії-розробника. На легітимних ресурсах шанси 

випадково завантажити шкідливе ПЗ на додаток до 

потрібної програми значно нижчі. 

- Використовуйте багаторівневе рішення для 

захисту пристроїв. Воно попередить вас про перехід за 

небезпечним посиланням, а також допоможе 

забезпечити максимально безпечне завантаження 

(антивірусні програми, або інші утиліти для захисту) 
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Також, як добре нам відомо, дуже відомим 

методом зараження, комп’ютера є фішінг. До 

електронного листа прикріплюється файл у виді якогось 

важливого документа, і текст, який змушує вас той файл 

завантажити. Тому вам необхідно бути обережним у 

таких випадках. Тут, навіть, не допомагає перевірка 

електронної адреси, з якої ви отримали листа, так як 

давно є можливим її підміна сервісами, які надають такі 

послуги.  

Тому під час отримання, незапланованого листа із 

якимось вкладенням, раціонально буде його відкривати 

в ізольованому середовищі, в такому, як, наприклад, 

віртуальна машина. Тому що, вона ніяк не пов’язана із 

вашою основною системою і любі зловмисні або 

потенційно небезпечні програми ніяк не поширяться на 

весь комп’ютер. 

Отже,  всі ми повинні памятати, що завантаження 

файлів з Інтернету завжди пов’язано з ризиком, тому 

ротрібно знати як і де можна безпечно завантажувати 

файли з інтернету та вкладень в електронних листах.   

Література: 

1. Безпека в Інтернеті 2019  

https://enschool4.wixsite.com/school4/bezpeka-v-interneti 

2. Як безпечно завантажувати файли з інтренету? Поради 

користувачам https://times.zt.ua/lajfxak-khytroshhi-yaki-

zaxystyat-vid-shakhraiv/ 

3. Обережно вірус: як захистити комп'ютер, Android та 

iPhone. 

http://www.vru.gov.ua/content/article/visnik11_19.pdf 

4.  Фішинг та як уберегтися 

https://eset.ua/ua/support/entsiklopediya_ugroz/fishing 

  

https://enschool4.wixsite.com/school4/bezpeka-v-interneti
https://times.zt.ua/lajfxak-khytroshhi-yaki-zaxystyat-vid-shakhraiv/
https://times.zt.ua/lajfxak-khytroshhi-yaki-zaxystyat-vid-shakhraiv/
http://www.vru.gov.ua/content/article/visnik11_19.pdf
https://eset.ua/ua/support/entsiklopediya_ugroz/fishing
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ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ В СУЧАСНІЙ 

КІБЕРБЕЗПЕЦІ 

 

Тимощук Анастасія Олександрівна  

Державний університет телекомунікацій  

Навчально-науковий інститут Інформаційних 

технологій  

м.Київ 

 

 В тезах описані основні переваги використання 

штучного інтелекту та машинного навчання для 

забезпечення безпеки в комп’ютерних системи 

організацій. Визначено що використання алгоритмів 

штучного інтелекту є невід’ємною частиною аналізу 

та своєчасного усунення кіберзагроз. 

 

 На сьогоднішній день організації приділяють 

пильну увагу їх безпеці в мережі. Вони знають про 

величезний вплив кожної мало- та великомасштабної 

кібератаки. Для забезпечення безпеки цієї 

інфраструктури організації використовують декілька 

ліній оборони. Ця багатошарова система безпеки 

зазвичай починається з найоптимальнішого 

брандмауера, здатного контролювати та фільтрувати 

мережевий трафік. Після цього шару друга лінія захисту 

складається з антивірусного (AV) програмного 

забезпечення. Ці інструменти AV сканують систему, 

щоб знайти та усунути шкідливі коди та файли. За 

допомогою цих двох ліній захисту організації регулярно 

проводять резервне копіювання, яке є частиною плану 

відновлення після катастроф.  Наразі налаштування 

політики брандмауера, управління резервними копіями 

та багато подібних завдань потребують професіоналізму, 

але ШІ змінить традиційний підхід.  

̶ Організації зможуть контролювати інциденти із 

безпекою та реагувати на них за допомогою сучасних 

інструментів.  
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̶ Брандмауери нового покоління матимуть вбудовану 

технологію машинного навчання, яка зможе знайти 

шаблон загрози у мережевих пакетах та автоматично 

заблокувати її, якщо вона позначена як загроза. 

̶ Можливість ШІ розпізнавати мову буде використана для 

виявлення джерела атаки.  

 Важкі методи злому, такі як обфускація, 

поліморфізм та інші, роблять складним процес 

виявлення шкідливих програм. Іншої проблемою є 

дефіцит робочої сили та залежність від домену. 

Експерти намагаються використати його потенціал для 

виявлення та протидії складним кібератакам з 

мінімальним втручанням. Мережі ШІ та машинне 

навчання, підмножина AI, дозволили фахівцям із 

безпеки дізнатися про нові напрями нападів. 

 Машинне навчання в кібербезпеці - це набагато 

більше, ніж просто застосування алгоритмів. Воно може 

бути використане для кращого аналізу кіберзагроз та 

реагування на інциденти із безпекою. Є кілька інших 

вагомих переваг машинного навчання, що включають в 

себе: 

̶ Виявлення шкідливих атак та припинення кібератаки. 

̶ Аналіз кінцевих точок кіберзагроз. 

̶ Покращення людського аналізу – від виявлення 

шкідливих атак до захисту кінцевих користувачів. 

 Штучний інтелект вже використовується для 

зміцнення інфраструктури безпеки організації. Існує 

безліч прикладів коли ШІ вирішує проблеми кібератак. 

 Gmail використовують машинне навчання для 

блокування 100 мільйонів спамів за день. Вони 

розробила систему для фільтрації електронних листів та 

ефективного надання середовища без спаму. Когнітивне 

навчання Уотсона IBM використовує машинне навчання 

для виявлення кіберзагроз та інших рішень щодо 

кібербезпеки. Google використовує ШІ для глибокого 

навчання на своїй платформі Cloud Video Intelligence. На 

цій платформі відео, що зберігаються на сервері, 

аналізуються виходячи з його змісту та контексту. 
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Алгоритми ШІ надсилають сповіщення про безпеку 

кожного разу, коли виявляється щось підозріле. 

Платформа Balbix використовує передбачені AI 

прогнози ризику для захисту ІТ-інфраструктури від 

порушень даних та безпеки. 

 Незабаром системи, що працюють на ШІ, стануть 

невід'ємною частиною рішень у сфері кібербезпеки. Він 

також буде використовуватися кіберзлочинцями для 

заподіяння шкоди організаціям. Це дозволить ШІ 

використовувати автоматизовані програми, 

сприйнятливі до передових загроз. Як і будь-яке інше 

рішення в галузі кібербезпеки, ШІ не є 100% надійним. 

Автоматизація візьме участь в щоденних завданнях, тоді 

як та сама технологія зменшить шанси на людську 

помилку або недбалість. 
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РІШЕННЯ МхМ В ПИТАННІ ЗАХИСТУ 

КОРПОРАТИВНОЇ МЕРЕЖІ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ З 

МОБІЛЬНИМИ КОРИСТУВАЧАЧИ 

Шумлянська Аліна Олександрівна 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут захисту інформації 

м. Київ 

 

 (згідно NIST 800-46rev2) 

Сучасний відділ безпеки інформації підприємства – це не 

просто про контроль та налаштування антивірусу, 

парольну безпеку і т. д. Бізнес-процеси сьогодні 

потребують не тільки значних фінансових та 

організаторських затрат, а і належного захисту. 

Неможливість потрапляння даних до конкурентів 

організації чи просто кіберзлочинців  - пріоритетний 

напрям роботи відділу забезпечення інформаційної 

безпеки підприємства. 

Сучасні мобільні пристрої мають у собі досить 

серйозний функціонал, що може позмагатись зі своїми 

«старшими братами». Все частіше і частіше мобільні 

пристрої використовуються співробітниками різних 

компаній з різних міркувань: для когось це зручність у 

використанні того пристрою, до якого він звик, а для 

когось це можливість бути більш «мобільним» і 

продуктивним  та працювати в будь-який час з будь-

якого місця.  

Так чи інакше, не дивлячись на можливі переваги такої 

роботи, необхідно завжди пам’ятати про питання 

забезпечення безпеки інформації, що зберігається, 

обробляється та передається цим пристроєм. 

При захисті корпоративної мережі та важливої для 

організації інформації працівники відділу забезпечення 

захисту інформації повинні опиратися на рекомендації 

кращих у цій області. Саме такі рекомендації можна 

перейняти у зарубіжної організації, що займається 

затвердженням національних стандартів у США. Мова 

йде про Рекомендації (Special Publications) від 
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американського національного інституту стандартизації 

(NIST – National Institute of Standards and Technology), а 

саме про NIST SP 800-46rev2 [1]. 

Основна загроза для більшості клієнтських пристроїв - 

це зловмисне програмне забезпечення, включаючи 

віруси, хробаки, шкідливий мобільний код, трояни, 

руткіти, шпигунські програми та боти. Пристрої можуть 

заражати різними засобами, використовуючи електронну 

пошту, веб-сайти, завантаження файлів та обмін 

файлами, програмне забезпечення однорангових 

програм, обмін миттєвими повідомленнями та соціальні 

медіа. 

Ще одна поширена загроза для «мобільних» 

співробітників - це втрата або крадіжка пристрою. Існує 

багато варіантів можливостей перегляду чи копіювання 

інформації, що зберігається на ньому. Зловмисник із 

фізичним доступом також може додавати зловмисне 

програмне забезпечення на пристрій, що надасть йому 

доступ до даних, що є великою цінністю для організації. 

Враховуючи схожість між функціями мобільних 

пристроїв, особливо, коли вони стають більш 

вдосконаленими, та персональними ПК, організації 

повинні наполегливо розглянути можливість їх 

обробляти подібними або такими ж, як ПК. Це означає, 

що організаційна політика ПК може просто 

поширюватися на мобільні пристрої. 

Організації повинні розглянути можливість 

використання рішень для управління мобільними 

пристроями (MDM), рішень для управління мобільними 

додатками (MAM) та інших технологій управління 

використанням мобільних пристроїв [2]. Рішення MDM 

здатні застосовувати різноманітні політики безпеки від 

імені організації, навіть певною мірою на мобільних 

пристроях, які не контролюються організацією. 

Наприклад, програмне забезпечення MDM часто 

застосовується для того, щоб вимагати використання 

PIN-коду для розблокування мобільного пристрою, для 

ввімкнення технологій шифрування для захисту 
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чутливих даних, що зберігаються на мобільному 

пристрої. Програмне забезпечення MDM також може 

використовуватися для віддаленого видалення даних, 

коли мобільний пристрій втрачено або вкрадено, щоб 

запобігти несанкціонованому доступу до будь-яких 

конфіденційних даних, які вони містять. Організація 

може встановлювати різні правила MDM для кожної 

категорії мобільних пристроїв, таких як видані 

організацією, контрольовані сторонніми сторонами та 

BYOD, щоб враховувати різні рівні доступу, які кожен 

пристрій може надати до рішення MDM. 

Програмне забезпечення MAM забезпечує середовище, 

яке ізолює корпоративні програми та дані від решти 

пристроїв. Для доступу до корпоративного середовища, 

яке також зашифроване для захисту чутливих даних та 

програм організації та для мінімізації витоку даних з цих 

програм для інших програм та служб, що працюють на 

пристрої, може знадобитися сильна автентифікація. У 

випадку, якщо пристрій втрачено або працівник покине 

організацію, дані підприємства можна буде віддалено 

видалити з пристрою, що більше не повинне взаємодіяти 

з корпоративною мережею. 

На базі рішень МхМ існує достатньо хороших програм, 

які можуть забезпечити захист ваших корпоративних 

даних, що взяємодіють з мобільними користувачами 

(IBM MaaS360, VMware Airwatch). 

Сьогодні вже недостатньо просто провести бесіду з 

працівниками щодо забезпечення інформаційної 

безпеки. Це питання потребує комплексного підходу.  

Література: 

1. Електронний ресурс – Режим доступу 

[https://www.nist.gov/]. 

2. NIST SPECIAL PUBLICATION REVISION 2. Guide 

to Enterprise Telework, Remote Access, and Bring Your 

Own Device (BYOD) Security. 
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В наш час більшість підприємств починають  

використовувати інформаційні технології під час 

робочих процесів. Все частіше в бізнесі зустрічається 

впровадження електронного документообігу, віддаленої 

роботи персоналу, та при цьому виникає проблема 

довіри до ідентифікації користувачів певної 

інформаційної системи підприємства. Використання 

методів та алгоритмів асиметричної криптографії 

створило середовище безпечного обміну 

криптографічними ключами користувачів з системою, 

які можуть знаходитись далеко один від одного, але 

проблема аутентифікації цього ключа залишається, 

тобто потрібно перевірити, чи насправді наявний 

публічний ключ користувача належить саме цьому 

користувачу, а не зловмиснику, який міг зробити підміну 

ключа. 

З метою забезпечення безпеки підприємства шляхом 

побудови та впровадження на ньому центра сертифікації 

ключів, пропонуються проаналізовані наступні питання: 

мета, основні їх практичні цілі розгортання, задачі 

центра сертифікації ключів, а також рекомендації щодо 

їх впровадження. 

На сьогоднішній день однією із найбільш 

використовуваних технологій забезпечення захисту 

даних від несанкціонованого доступу та незаконної 

зміни даних (підробки даних) виступає інфраструктура 

відкритих ключів (PKI), основним компонентом якої є 

центр сертифікації. Метою якого є підвищення безпеки 

ІТ інфраструктури підприємства досягається двома 



1041 
 

основними криптографічними механізмами: 

шифруванням, що захищає дані від несанкціонованого 

доступу третіх осіб шляхом шифрування даних 

криптографічними ключами та цифровий підпис, що 

захищає дані від несанкціонованої зміни або підробки 

шляхом застосування до даних спеціальних алгоритмів, 

які утворюють цифровий підпис [1]. 

Основними практичними цілями розгортання центрів 

сертифікації можна вважати: впровадження захищених 

механізмів аутентифікації - смарт-карти, сертифікати 

для аутентифікації в VPN; впровадження захищених 

механізмів мережевої взаємодії -  IPsec, забезпечення, не 

заперечуючи авторства, незмінності переданих по 

мережі даних; впровадження захищених файлових 

сховищ із шифруванням особо важливої інформації. 

Основними завданнями, які вирішують центри 

сертифікації ключів, є: центри сертифікації ключів 

мають надавати послуги електронного цифрового 

підпису та обслуговувати сертифікати ключів; 

отримувати та перевіряти інформацію, необхідну для 

реєстрації підписувача і формування сертифіката ключа 

безпосередньо у юридичної або фізичної особи чи у її 

уповноваженого представника; забезпечувати захист 

інформації в автоматизованих системах відповідно до 

законодавства; забезпечувати захист персональних 

даних, отриманих від підписувача, згідно з 

законодавством; встановлювати під час формування 

сертифіката ключа належність відкритого та 

відповідного особистого ключа підписувачу; своєчасно 

скасовувати, блокувати та поновлювати сертифікати 

ключів; своєчасно попереджувати підписувача та 

додавати в сертифікат відкритого ключа підписувача 

інформацію про обмеження використання електронного 

цифрового підпису, які встановлюються для 

забезпечення можливості відшкодування збитків сторін 

у разі заподіяння шкоди з боку центру сертифікації 

ключів; перевіряти законність звернень про скасування, 

блокування та поновлення сертифікатів ключів та 
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зберігати документи, на підставі яких були скасовані, 

блоковані та поновлені сертифікати ключів; цілодобово 

приймати заяви про скасування, блокування та 

поновлення ключів; вести електронний перелік чинних, 

скасованих та блокованих сертифікатів ключів; 

забезпечувати цілодобово доступ користувачів до 

сертифікатів ключів та відповідних електронних 

переліків сертифікатів через загальнодоступні 

комунікаційні канали; забезпечувати зберігання 

сформованих сертифікатів ключів протягом строку, 

передбаченого законодавством для зберігання 

відповідних документів на папері [2]. 

До створення центру сертифікації необхідно 

поставитися з великою відповідальністю, особливо у 

випадках, коли сертифікати видаються партнерам 

компанії. Оновлення кореневого сертифіката може 

спричинити за собою відгук старих і видачу нових 

сертифікатів клієнтам, або необхідність підтримувати 

кілька сертифікатів довірених центрів в системах, що 

викликає додаткове навантаження на персонал, який це 

все адмініструє. Бажано якомога повніше відобразити 

процеси життєвого циклу сертифікатів в формальних 

документах та розробити процедуру перевидачі 

приватного ключа кореневого ЦС, а відповідно і 

перевидачу сертифікатів для всієї ієрархії, оскільки це є 

неминучим по закінченню терміну дії сертифіката 

кореневого центру. 

Слід також додатково уважно поставитися до фізичної 

охорони сервера сертифікації та забезпечити доступ до 

нього тільки вузькому колу відповідальних осіб. Для 

поліпшення захисту можна використовувати 

шифрування файлової системи, де розгорнуті файли 

центр. [3] 

Отже,  застосування центру сертифікації ключів,  

дозволяє забезпечити додатковий рівень захищеності 

інформації цієї структури шляхом вирішення питання 

аутентифікації користувачів та пристроїв, а також 
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шляхом впровадження захищених механізмів мережевої 

взаємодії та цифрових підписів документів і файлів. 
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Отримання високого прибутку залежить від 

здатності оцінювати і прогнозувати ризики, з якими 
підприєство зустрічається на кожному етапі своєї 
діяльності. Ризиком можна управляти, тобто 
використовувати різні заходи, що дозволяють певною 
мірою прогнозувати настання ризикової події і вживати 
заходів до зниження ступеня ризику. При цьому, 
кожному ризику, як правило, відповідає притаманна 
тільки йому система методів управ ління ризиком. 

Науково обгрунтована класифікація загального 
фінансового ризику дозволяє чітко визначити місце 
кожної його складової в загальній системі ризику і 
створює можливості для ефективного застосування 
відповідних методів і прийомів управління ризиком. 
Володіння інформацією про всіх існуючих ознаках і 
видах (підвидах, різновидах) класифікації загального 
фінансового ризику і його окремих категорій, класів 
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(підкласів), є основною складовою ефективного 
управління ризиком. 

У свою чергу, для оцінки загального фінансового 
ризику на основі оцінки його окремих ризикових 
складових також необхідна їх чітка класифікація. У разі 
настання непередбачуваних обставин, пов'язаного з 
фінансовим ризиком, ймовірними три економічні 
результати: негативний збиток (збиток), нульова, 
позитивна вигода (дохід, прибуток). З огляду на 
економічну нестабільність розвитку країни, слід 
зазначити, що прийняті підприємствами фінансові 
ризики відрізняються великою різноманітністю і досить 
високим рівнем в порівнянні з портфелем ризиків у 
підприємств, що функціонують в країнах з розвиненою 
ринковою економікою. Для того щоб підприємство 
могло приймати обґрунтовані фінансові рішення в 
умовах невизначеності, воно повинно виробити політику 
з управління фінансовими ризиками [2]. Управління 
фінансовими ризиками слід регламентувати 
спеціальним внутрішнім документом - програмою по 
управлінні фінансовими ризиками. На думку автора, ця 
програма повинна включати наступні розділи [2]: 

- визначення поняття «фінансовий ризик»; 
- цілі управління фінансовими ризиками; 
- класифікація і детальний опис ризикових 

ситуацій, з якими може зіткнутися підприємство; 
- принципи управління різними видами фінансових 

ризиків; 
- організація та контроль стосовно управління 

фінансовими ризиками. 
Залежно від сфери діяльності, бізнес-середовища, 

та інших факторів ендогенного та екзогенного характеру, 
підприємство у своїй діяльності може стикатися з 
різними видами ризиків. Проте, існують спільні цілі, 
досягнення яких забезпечується завдяки ефективно 
організованому процесу управління ризиками. Основна 
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мета, яку переслідують підприємства при створенні 
системи управління ризиками, - це підвищення 
ефективності роботи, зниження втрат та максимізація 
доходу [3, c. 327]. 

На наш погляд, одна з головних цілей управління 
ризиками - це підвищення стійкості розвитку 
підприємства, зниження ймовірності втрати частини або 
всієї його вартості. В цьому аспекті ефективне управління 
ризиками починається з виявлення і оцінки всіх 
можливих загроз, з якими підприємство стикається в 
процесі своєї діяльності. 

Після того, як ризики виявлені і оцінені, 
керівництво підприємства повинно вирішити, приймати 
ризики або ухилятися від них. При цьому, прийняття 
ризиків має на увазі, що підприємство бере на себе 
відповідальність за самостійно прийняті рішення щодо 
запобігання і ліквідації наслідків цих ризиків [4, c. 331]. 
Керівництво підприємства також може ухилятися від 
ризиків, тобто або уникати видів діяльності, пов'язаних з 
даними ризиками, або страхувати їх. 

Виходячи із вищевикладеного, рішення про 
прийняття чи ухилянні від тих чи інших фінансових 
ризиків багато в чому залежить від реалізованої 
підприємством фінансової стратегії і так званого 
відношення до фінансового ризику. В даний час 
більшість підприємств прагнуть зробити управління 
ризиками допоміжною функцією функцією. Найбільш 
поширеними видами діяльності підприємств з 
управління ризиками є ідентифікація і ранжування 
ризиків.  
         На сьогоднішній день підприємства повинні 
застосовувати комплексне управління фінансовими 
ризиками, тобто необхідно розробляти фінансову 
стратегію підприємства з урахуванням співвідношення 
ризик - прибуток. На нашу думку, управління 
фінансовими ризиками - це не стільки розробка заходів 
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протидії факторам ризику, скільки зміна системи 
прийняття управлінських рішень на підприємстві.  
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У статті розглянуто основні підходи до 
визначення реклами. Представлено короткий огляд 
історії розвитку реклами. Проведено аналіз 
особливостей становлення реклами в сучасному світі. 
Виявлено процеси взаємовпливу раціонального й 
емоційного аспектів в рекламі. Розглянуто роль 
репертуарів і стилів бізнес-діяльності в успішному 
функціонуванні компанії на ринку. Розглянуто розподіл 
репертуарів та сценаріїв, а також почуттів які 
формуються рекламною комунікацією. 

Ми живемо у період активного розвитку 
технологій. Сьогодні людина має можливість 
задовольнити майже будь-які свої потреби, оскільки 
сучасний ринок перенасичений різноманітними 
товарами та послугами та створені найсприятливіші 
умови для комфортного і приємного існування кожного з 
нас. Перед людиною відкриваються неймовірні 
можливості, а ширина асортименту продукції та послуг 
не має меж. Для того, щоб сучасний споживач міг 
зробити найкращий вибір товару або послуги серед 
неймовірної кількості ідентичних, як здається на перший 
погляд, представники пропозиції на ринку 
використовують рекламу.  

Метою статті є вивчення теоретико-
методологічних підходів до соціальних аспектів реклами 
та їх впливу на соціальні групи і формування норм та 
поглядів на продукти та послуги. Виділення впливу 
соціальних аспектів на соціум та його видозміни під 
впливом рекламних компаній. 
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Розвиток реклами має дуже давню історію, яка 
починається з інформації про гладіаторські бої та 
торгівлю товарами. Це було передвісником народження 
реклами. Наступним етапом в історії розвитку реклами 
стали часи торгівлі рабами, тваринами, товарами 
дрібних мануфактур та виробництв у Греції. Одним із 
різновидів реклами було використання тавра, яке 
ремісники ставили на своїх товарах гончарства. В міру 
розголошення якості роботи ремісника, покупці 
намагались розшукати товар з його тавром.   

Надзвичайно стрімкий розвиток рекламної справи 
відбувся у США. Це було обумовлено кількома 
чинниками: 

 американська промисловість була лідером в 
аспектах механізації виробництва; 

 надлишок продукції та створення хороших 
шляхів переміщення товарів створили всі можливості 
доставки товарів і реклами у сільські райони; 

 введення у 1813 р. початкового навчання 
підвищило рівень освіти громадян і сприяло збільшенню 
кількості газет і журналів; 

 поява радіо та телебачення означала 
виникнення двох вагомих засобів розповсюдження 
реклами.[1] 

Сьогодні рекламні агентства володіють всіма 
сучасними засобами розповсюдження, такими як 
електронна пошта, Інтернет, аудіовізуальна та відео-
телефонна система передачі рекламної інформації. 

Реклама починає інтенсивно розвиватися саме в 
той момент, коли економічні труднощі суспільства стали 
глибокими, як наслідок, з'явилися нові труднощі в інших 
сферах людської діяльності. Можливість контактів у 
великої кількості населення обмежилася, що особливо 
явно стало проявлятися в колі людей старшого 
покоління, менш забезпеченого і менш мобільного. Це 
призвело до звуження їх комунікативного простору, 
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психологічних травм, що до певного ступеня (поряд з 
іншими факторами) відбилося на зміні демографічної 
ситуації. Відбувається втрата відчуття впевненості, 
стирання духу «спільності справ», мають місце 
обмеження в спілкуванні з собі подібними. Старі форми 
спілкування, зовні збережені, стають порожніми за 
змістом, більше не задовольняють узагальнених 
реципієнтів інформації. Нові форми спілкування тяжіють 
до опосередкованого спілкування. Вони не можуть 
відновити зруйновану впевненість, врятувати від 
самотності, а лише приглушують гостроту відчуття втрати 
колишньої. Людина не може впоратися з тим, що сама і 
створила. На цій хвилі необхідна поява узагальненого 
неперсоніфікованого порадника, співрозмовника, що 
знімає напругу. Він повинен бути зрозумілим усім, він 
повинен повідомляти щось, чим можуть зацікавитися 
всі, незалежно від віку, матеріального становища, освіти 
чи території проживання. Такий порадник з'являється в 
образі реклами. Він був і раніше, тільки тепер він стає 
барвистим, гучним, різноманітним, надмірно 
нав'язливим. Він набридає, дратує, його терплять і до 
нього поступово звикають, і він стає частиною і 
потребою нашого суспільства. 

Особливу увагу дослідженню аспектів рекламної 
діяльності приділяють у своїх дослідженнях фахівці 
наступних наукових галузей: маркетингової (Ф. Котлер, 
Є. Ромат, Ч. Сендідж); соціологічної (Ж. Бодріяр, Є. Боєв); 
психологічної (Т. Краско, О. Лебедєв-Любимов);  
філософської (Р. Ікаєва, О. Растрепина). 

Розглянемо основні наукові підходи до 
трактування реклами: реклама – це не особиста форма 
комунікації, що здійснюється за посередництвом 
платних засобів поширення інформації із чітко 
зазначеним джерелом фінансування (Ф.Котлер); 
реклама – це діалог між продавцем і споживачем, де 
продавець виражає свої наміри через рекламні засоби, а 
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споживач – зацікавленість даним товаром (Л.Ю. 
Гермонтова); реклама – це засіб комунікації, що 
дозволяє фірмі передати повідомлення потенційним 
покупцям, прямий контакт з якими не установлений 
(Ж.Ж. Ламбен); реклама – це розповсюджувана в будь-
якій формі, за допомогою будь-яких засобів інформація 
про фізичну та юридичну особу, товари, ідеї й починання 
(рекламна інформація), що призначена для 
невизначеного кола осіб і покликана формувати або 
підтримувати цим інтерес до об’єктів рекламування та 
сприяти їхній реалізації («Словник-довідник 
менеджера»); реклама – це відкрите повідомлення 
фірми потенційним покупцям, споживачам товарів та 
послуг про їхню якість, позитивні властивості, переваги, а 
також про досягнення самої фірми («Сучасний 
економічний словник»); реклама – це оплачена форма 
комунікації. Тобто це складова інформаційної політики 
виробника, метою якої є зміна поведінки споживача, 
щоб спонукати його до купівлі, та розрахована на 
тривалу перспективу (Американська асоціація 
рекламних агентств). Для кращого розкриття сутності 
реклами доцільно розглянути її  роль у бізнесі та 
суспільстві [4, с. 9-10]   

Спираючись на те, що маркетинг – це стратегічний 
процес, який застосовується у підприємницькій 
діяльності з метою задоволення потреб і бажань 
споживачів, а конкретні покупці, на яких підприємство 
спрямовує свої маркетингові зусилля, утворюють 
цільовий ринок, то реклама являє собою найбільш 
наочний елемент загальної програми маркетингових 
комунікацій фірми. Комунікативна роль: реклама – це 
одна з форм масової комунікації, яка передає 
різноманітну маркетингову інформацію, спрямовану на 
досягнення порозуміння між покупцем і продавцем. 
Окрім інформування про продукцію, вона трансформує її 
у певний образ, який у свідомості споживача стає 
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невідокремлюваним від фактичних відомостей про 
якості товару, що рекламується. Економічна роль: існує 
дві системи поглядів на вплив реклами на економіку – 
школа могутності ринку та школа ринкової конкуренції. 
Згідно зі школою могутності ринку, реклама являє собою 
комунікаційний інструмент переконання, який 
застосовують спеціалісти ринку для відвернення уваги 
покупців від ціни на продукцію. Школа ринкової 
конкуренції розглядає рекламу як джерело інформації, 
яке підвищує значення ціни для споживачів і стимулює 
конкуренцію. Соціальна роль: реклама інформує про 
нову або покращену продукцію, про користування 
новинками, допомагає порівнювати продукти та їх 
особливості, дає покупцеві можливість приймати 
рішення щодо купівлі на основі його 
поінформованості.[9]   

На певному етапі розвитку суспільства стає 
неминучим становлення не персоніфікованого способу 
спілкування як основного. Він передбачає спілкування з 
сегментами споживачів інформації. Міжособистісний і 
не персоніфікований способи спілкування 
використовуються рекламою для управління 
узагальненим споживачем у сучасному суспільстві через 
щедру пропозицію ідентичностей, які споживачі 
виділяють і асоціюють себе з ними. Сукупність сегментів 
споживачів становить поняття узагальненого споживача. 
Cпілкування людей якомога частіше зводиться сьогодні 
до не персоніфікованого, опосередкованого 
спілкування. Реклама поповнює перелік форм такого 
спілкування. Вона стає і джерелом інформації ( про нові 
продукти: товари, послуги, ідеї), і опосередкованим 
співрозмовником і порадником в повсякденному 
житті.[7] Основною метою рекламної діяльності є 
переконання людей придбати товари або послуги, які 
рекламуються. Досягнення даної мети відбувається за 
допомогою поширення інформації про продукт цікавим, 
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оригінальним, характерним та переконливим способом, 
щоб споживач звернув увагу на таку рекламу. 
Ефективність комунікативного процесу залежить від 
комбінації вербальної і невербальної комунікації. 
Рекламна комунікація являє собою передачу звернення 
від джерела інформації до її отримувача. Формування 
повсякденного досвіду спілкування реклами з масовим 
споживачем ґрунтувалося на методології 
феноменологічної соціології, що відбилося на формі 
подачі інформації, особливо тих її різновидів які 
пов’язані з бізнесом. Між бізнесом, що розвивався в 
умовах ринкової економіки, яка набувала сили, і ЗМІ 
склалися певні відносини, в основі яких було не стільки 
згоди, скільки конфлікту. Саме конфлікт був стимулом до 
конкуренції на ринку символічної продукції, що 
пропонує різноманітний спектр міжособистісного і 
неперсоніфікованого способів спілкування. 
Конфліктологи висловлюють думку, що в даний час 
«людське суспільство активно переживає період 
епістемологічної кризи, за якої відсутня можливість 
раціонального вирішення конфлікту в публічній сфері» 
[3, c.119]. 

Пропедевтика конфліктів, до яких реклама може 
привести і яким реклама може запобігти, вимагає 
усвідомлення всіх її способів спілкування 
(міжособистісного і неперсоніфікованого). Віддаючи 
пріоритет неперсоніфікованому спілкуванню, реклама 
користується благами обох, ігноруючи їх недоліки. 
Рекламодавці організовують свою поведінку на підставі 
раціональності, яка описувалася в соціології Дж. 
Хомансом [2].  

Актуальними в цей момент стають чотири основні 
принципи раціональності з боку рекламодавців: 
рекламодавець орієнтований на отримання 
максимального прибутку на основі смаків і уподобань 
узагальненого споживача; чим більше однотипної 
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рекламної інформації надходить на ринок, тим менший 
інтерес проявляє до неї узагальнений споживач; 
частотність, з якою подається рекламна інформація, 
повинна визначатися попитом в ній узагальненого 
споживача; реклама, що пропонується узагальненому 
споживачеві монополістом, наприклад, рекламної 
технології або конкретного продукту реклами, буде 
дорожче для замовника, оскільки виключає 
конкуренцію рекламних фірм, що пропонують те ж саме. 

Раціональність рекламодавців робить необхідним 
аналіз сенсу поведінки узагальненого споживача. 
Поведінка споживачів не може аналізуватися і 
проявлятися без врахування певних емоцій, які, до речі, 
допомагають проявити раціональність в рекламі. 
Номінація раціональності, обрана рекламодавцем і 
подана разом з продуктом, може лише частково 
залучити споживача. Основний спосіб залучення уваги і 
організація переконання подається через селекцію 
емоцій, які можуть виникнути при вигляді продукту 
реклами і після використання продукту реклами. 
Реклама, як комунікативна практика, заснована на 
розумному поєднанні раціонального й емоційного.  

У теоретичній соціології це вже представлено в 
рамках макросоціологічного підходу Дж. Барбалета, 
який розглядає неможливості існування емоцій без 
раціональності, і навпаки [1, с. 29-35]. Реклама вдало 
поєднує раціональне в продукті й емоційне, що 
дозволяє залучити споживача, мотивуючи емоційний 
інтелект, який в процесі прояву сприяє стимулюванню 
раціональних компонент. Емоційний інтелект формує 
цілий ряд репертуарів, які в сукупності зі стилями бізнес-
діяльності створюють образ компанії, виводячи 
компанію на лідерські позиції, образ продукту, роблячи 
його привабливим, образ майбутнього споживача 
продукту, який пропонується рекламою. Така установка 
допомагає керувати відносинами на самих різних рівнях. 
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По-перше, це відносини "виробник і споживач", по-
друге відносини «виробник - рекламодавець – 
споживач». Таким чином, емоційне лідерство Д. 
Гоулмана отримує прагматичне застосування в 
різноманітних практиках, при цьому збагачуючись 
новим досвідом, специфічним для кожної практичної 
діяльності.[5] Зв'язок між індивідами та соціальним 
оточенням настільки значний, що нерідко відбуваються 
серйозні зміни в поглядах та поведінці. Вона є стимулом 
вторинної соціалізації індивідів. Оскільки, засвоєння та 
формування зразків поведінки, норм та цінностей, 
відбувається одночасно із сприйняттям рекламної 
інформації. Однією з функцій, що доводить, існування 
реклами як складової масової культури, можна вважати 
розважальну та компенсаторно-заспокійливу функції. 
Масова культура надає такі можливості та виявляє себе 
як засіб зняття психічних перевантажень, позбавлення 
від почуття самотності, невпевненості. Часто реклама 
створює світ мрій, в який людина свідомо хоче вірити. 
Запевнення людини, хоча й ілюзорне, що в разі 
використання конкретного об'єкту "життя стане 
прекрасним", підсилює в людях оптимізм, віру в 
майбутнє. Реклам також розглядається як складова 
художньої культури, що дозволяє визначити ще одну 
функцію соціального інституту реклами - естетичну. Ця 
функція активно використовувалася в радянські часи. 
Головною метою естетичної функції було виховання 
соціально-естетичного бачення речей; створення 
емоційних норм ставлення людей до предметів побуту[8 
c.19]. Результат впливу реклами на соціум сьогодні вже 
не обмежується регулюванням споживчої поведінки 
людей і динаміки попиту на товари і послуги. Вона несе 
в собі і певну культуру, і певний набір знань. Особливо 
сильно впливає реклама на дитячу свідомість. На дітей 
реклама надає навіть більшою мірою освітньо-
пізнавальний вплив, ніж власне рекламний. Реклама є 
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особливим видом соціальної комунікації, здійснюваної 
за допомогою обміну діями породження та інтерпретації 
спеціально створених текстів та візуальних матеріалів. 
Рекламний текст (слоган), малюнок, нанесені на 
паперовий носій або існуючі в аудіовізуальному вигляді, 
представляють собою мотивоване цілісне, змістовно-
смисловий, ієрархічно організований знакова освіту. Він 
є і одиницею спілкування і культурним об'єктом, 
зафіксованому на носіях. Представляючи певну 
соціальну реальність, реклама являє собою набір 
найбільш вживаних зразків поведінки, діяльності, 
спілкування, взаємодії.[6] Усвідомлена споживча позиція 
споживача формується під впливом реклами, 
допомагаючи йому зробити вибір в користь тієї чи іншої 
продукції будучи проінформованим. Формування 
цінностей і способу життя людини відбувається протягом 
життя, не малу роль на їх вплив відіграє і реклама, яка 
останнім часом стала частиною соціально-культурного 
прошарку суспільства. Вона вносить свій внесок, проте 
при цьому вона не служить початком громадських 
цінностей, на відміну від мистецтва, літератури і релігії. 
Реклама сприяє формуванню певних стандартів 
мислення і соціальної поведінки різних суспільних груп, 
а також підтримує і закріплює вже існуючі традиції й 
усталені звички споживачів проте вони не постійні і 
можуть видозмінюватись. 

Отже, реклама є невід’ємною частиною будь-якої 
сфери та включає в себе взаємодію суспільства в цілому 
на всіх рівнях. Вона передає різним соціальним групам 
представлені суспільством матеріальні, культурні 
можливості та інші послуги. За допомогою рекламних 
кампаній відбувається формування бажань людини та її 
заохочення діяти в напрямку задоволення цього 
бажання і реалізувати запропоновані можливості зміни 
свого життя. Як правило, ці дії відповідають інтересам 
суспільства в цілому. Таким чином, реклама стимулює 



1057 
 

споживчу поведінку людей, спонукаючи їх до 
підвищення рівня свого добробуту, і тим самим сприяє 
кращій якості життя. Це сприяє формуванню 
«середнього класу», який в будь-якому суспільстві 
виступає основою його стабільності. Також за 
допомогою рекламних слоганів відбувається 
формування певного відношення та стандартів мислення 
по відношенню до товару, послуги чи події, звичайно 
воно піддається корегуванню та видозмінам через вплив 
інших чинників. Проте головне повідомлення 
залишається почутим і без сумніву впливає на соціальні 
групи і соціум, формуючи певні соціальні стандарти.  
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ПЛАНУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ РЕКЛАМНОЇ 

КАМПАНІЇ ПІДПРИЄМСТВА 

Свідер Дмитро Вадимович 
Державний Університет Телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут менеджменту та 
підприємництва 

м.Київ 
У даній роботі розглянуто просування 

підприємств завдяки рекламі, один з яких – соціальна 
реклама. Дане дослідження зумовлено активним 
розвитком інструментів PR у соціальних мережах у 
форматі соціальних проектів. Розглянуто теоретичні 
засади застосування соціальних мереж як ефективного 
інструменту просування соціального проекту. 
Визначиено особливості просування соціального 
проекту в соціальних мережах. Результати 
дослідження, отримані в даній роботі, можна 
використовувати в соціальних рекламно-
інформаційних кампаніях у мережі Інтернет. 

В Україні та сучасному світі реклама займає 
важливе місце. Є багато різновидів просування 
підприємств завдяки рекламі, один з яких – соціальна 
реклама. Її метою є інформування громадськості та 
зміни у поведінці представників певної цільової групи. 
Правильно побудована стратегія соціальної реклами та 
сучасні рекламні технології можуть допомогти 
проінформувати про певні проблеми та показати 
причетність підприємства до вирішення сучасних 
проблем. 

Методологічну основу дослідження становить 
аналіз цільової аудиторії і моделювання концепції та 
стратегії просування соціального проекту у мережі 
Інтернет. Метод аналізу було застосовано для поділу 
об'єкта на складові частини з метою їх самостійного 
вивчення; метод моделювання – для дослідження 
цільової аудиторії соціального проекту. У процесі 
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дослідження було використано методи спостереження, 
індукції та дедукції. Також було використано такі 
журналістикознавчі методи дослідження, як контент-
аналіз. 

У XXI столітті стрімкого розвитку набрали 
інноваційні технології та Інтернет. Завдяки цьому 
з’явилися нові можливості комунікації та способи 
стосунків між людьми, організаціями і державами. 
Сучасні технології та стpiмкий розвиток мережі Інтeрнeт 
за охоплeнням аудиторії, території та швидкості 
з'єднання призвeли до виникнeння нoвих спocoбів 
впливати на громадськість із застосуванням PR-
інструменів та технологій. 

Серед основних тенденцій розвитку Інтернету в 
останні роки є стрімке зростання популярності 
соціальних мереж. Останнім часом соціальні мережі все 
активніше починають використовуватися в цілях 
просування того чи іншого суб'єкта або об'єкта [1]. 

Разом з розвитком соціальних ЗМІ і широким 
поширенням терміна зв'язків з громадськістю в інтернеті 
(PR 2.0) почали активну роботу як маркетологи, так і 
організатори зв'язків з громадськістю, які стали 
відкривати в Інтернеті все нові можливості продажу 
послуг і товарів, а також поширення інформації. Почався 
період дефініції. Наприклад, написання цінних новинних 
статей називається маркетингом статей (article 
marketing), а численні види діяльності в галузі зв'язків з 
громадськістю називаються маркетингом в соціальних 
медіа [1]. 

Моніторинг соціальних мереж дозволяє швидко 
реагувати на потреби аудиторії, а також забезпечує 
кількість необхідної інформації, щоб вирішити, як 
компанії повинні працювати в соціальних мережах. 
Відповідно, планування та контроль рекламних кампаній 
підприємства є важливим елементом у діяльності будь-
якої компанії. 
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Просування в соціальних мережах відбувається 
завдяки застосуванню великого комплексу дій, які 
спрямовані на конкретну цільову аудиторію. 
Використовуючи в ході просування такий інструмент 
впливу, як спілкування і консультації з клієнтами, 
підвищується чисельність лояльних клієнтів. Варто 
відзначити, що просування в соціальних мережах дає 
змогу вивести на ринок новий товар або проект, 
показавши при цьому їх унікальні характеристики, 
збільшуючи при цьому пізнаваність бренду [2]. 

Початковим етапом при формуванні стратегії в 
соціальних мережах є аналіз з точки зору маркетингу 
споживачів і конкурентів. При проведенні успішної 
рекламної акції, необхідно враховувати ряд факторів: де 
активна цільова аудиторія, що її цікавить і як вона 
відгукується про бренд компанії та її товари і послуги, які 
рекламні кампанії вже були проведені конкурентами [2]. 

Стратегія в соціальних мережах необхідна для 
компанії при встановленні цілей, плануванні термінів, 
бюджетів і складу робіт. 

Стратегія повинна включати в себе наступні 
компоненти: 

- стратегічну концепцію; 
- правила взаємодії в соціальних мережах; 
- правила залучення аудиторії. 
Стратегічна концепція необхідна перед початком 

PR-кампанії, щоб бачити весь обсяг робіт і можливі 
перешкоди на шляху до досягнення мети. Правила 
взаємодії з аудиторією задають певні межі спілкування з 
цільовою аудиторією: тема діалогу, позиція компанії, 
заборонені теми і реакція на них. До правил залучення 
аудиторії відносяться опис принципів залучення 
аудиторії на платформу і список оптимальних 
інструментів залучення. 

Основна увага в SMM робиться на створенні 
актуального і ініціюючого спілкування користувачів 
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контенту. Для досягнення цього завдання необхідно 
періодично повторювати дослідження потреб аудиторії. 
Повідомлення, які люди будуть поширювати самостійно, 
викличуть більше довіри у потенційних споживачів 
даного товару або послуги. Це пов'язане з 
рекомендаційною схемою поширення в соціальних 
мережах [3]. 

На сьогоднішній день малий і великий бізнес в 
якості інструменту реклами своєї діяльності застосовує 
інтернет-маркетинг, просування компанії, її товарів і 
послуг за допомогою соціальних мереж [4].  

Серед переваг такого просування можна 
відзначити:  

- низьку вартість рекламної компанії (на відміну від 
традиційних рекламних носіїв, які в два рази дорожче);  

- кожен користувач є реальним споживачем інформації;  
- можливість широкого охоплення цільової аудиторії (крім 

того, аудиторія соціальних мереж щодня збільшується);  
- використання зворотного зв'язку між клієнтом і 

організацією, можливість негайного реагування на ті чи 
інші повідомлення;  

- «олюднення» бренду компанії в очах цільової аудиторії 
(у даному випадку реклама сприймається як 
рекомендація, в наслідок чого рівень довіри 
підвищується);  

- компанія має можливість проводити моніторинг 
популярності своєї спільноти чи акаунта серед своїх 
підписників, бачити число нових учасників, відстежувати 
їх коментарі, що стосуються діяльності організації. Усі ці 
дії необхідні для створення бази даних лояльних 
споживачів і їх переваг. 

Основними перевагами використання соціальних 
мереж для просування товарів/послуг/проектів є: 

- простота і швидкість − піар за допомогою звичних 
інтерфейсів соціальної мережі; 
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- готова цільова аудиторія − не потрібно шукати 
користувачів в пошукових системах, адже існує велика 
ймовірність того, що з великої кількості зареєстрованих 
користувачів знайдуться ті, кого зацікавить продукт чи 
послуга; 

- вірусний маркетинг − користувачі діляться інформацією 
між собою, завдяки цьому при просуванні в соціальних 
мережах виникає ефект вірусного маркетингу, який дає 
ефективні результати; 

- дешеве просування − є можливість безкоштовних 
методів просування, не враховуючи витрат часу та праці; 

- оповіщення користувачів − легкість інформування про 
акції та знижки; 

- можливість зворотнього зв’язку з користувачами. 
Можливість аналізувати характерні риси PR-

діяльності в рамках соціальних мереж безпосередньо 
випливає з особливостей соціальних мереж і комунікації 
всередині них. 

При проведенні та контролі рекламної кампанії 
підприємства враховують: 

- концентрацію зусиль і ресурсів на чітко визначених 
цільових групах клієнтів;  

- локалізацію діяльності у визначених часових і 
географічних межах;  

- застосування специфічних методів втручання відповідно 
до особливостей цільових груп;  

- переважну орієнтацію на результати (проміжні й 
кінцеві), які можна виміряти об'єктивно. 

Розглянувши основні напрямки та компоненти 
маркетингової комунікації в соціальних мережах, можна 
виділити ряд проблем при їх розробці і функціонуванні: 

- при недостатньому досвіді роботи в соціальних мережах 
існує ризик втрати часу і грошей; 

- є ризики вибору неправильної мети аудиторії; 
- при моніторингу соціальних мереж, збір і аналіз 

інформації робиться вручну. Це займає досить багато час 
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у фахівця з SMM. Необхідно забезпечити швидкість 
актуальної інформації про цільову аудиторію, в зв'язку з 
тим, що в соцмережах все швидко змінюється; 

- управління репутацією в соціальних мережах не 
покращиться, якщо є недоліки в структурі управління; 

- відсутність детальної стратегії при позиціонуванні 
компанії в соціальних мережах; 

- аудиторія сприймає новини компанії як спам. Спочатку 
люди перестають їх читати, а потім повністю покидають 
спільноти; 

- проблема формування якісної аудиторії; 
- недостатні знання аудиторії менеджером. Якщо 

менеджер, що відповідає за розвиток і ведення дискусії 
є експертом з цієї теми – він зможе керувати діалог і 
встановити напрямок спілкування. 

Компанії розуміють важливість встановлення 
зв'язку між користувачами в соціальних мережах. 
Соціальні мережі швидко розвиваються і користувачам 
потрібен новий зміст. Тому компанії зацікавлені в 
просуванні своїх товарів саме через соціальні мережі та, 
останнім часом, у форматі соцальних проектів. 

Соціальний проект – це сукупність комплексних 
дій, спрямованих на розв'язання конкретної соціальної 
ситуації, проблеми, за умови обмеженості в часі та 
ресурсах [5]. Проекти надають можливість апробації 
ідей, пошуку та концентрації відповідних ресурсів.  

У технологічному плані процес розробки 
соціального проекту містить всі елементи 
маркетингового проектування, включаючи: аналіз 
проблем аудиторії, обгрунтування нормативної моделі 
ситуації, вироблення найбільш ефективних засобів і 
форм комунікації. 

Дослідники у галузі реклами виділяють характерні 
особливості соціальної рекламно-інформаційної 
кампанії:  

- кампанія обмежена часом; 
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- результати оцінюються відповідно до заздалегідь 
визначених показників;  

- завдяки різноманітним засобам та каналам 
повідомлення забезпечується шикоке охоплення 
цільових аудиторій; 

Кампанія складається з різних елементів, які 
пов’язані однією загальною ідеєю та повідомленням 
кампанії; 

Основною метою соціального проекту «Stop 
Smoking» є інформування про шкідливий вплив куріння 
на організм та здоров’я людини. 

Створення та просування соціального проекту 
«Stop Smoking» через соціальні мережі Instagram та 
Facebook виявилось ефективним методом. Була 
визначена мета, аналіз цільової аудиторії та розроблена 
стратегія просування. Був прорекламований основний 
меседж – соціальна реклама проекту. 

На решту інформаційного матеріалу, який 
публікувався у стрічці новин протягом тижня, кошти не 
витрачались. Після зацікавленості аудиторії у соціальній 
рекламі люди відвідували сторінку та реагували на 
пости. 

Отже, на сьогодні соціальні медіа дають 
компаніям великі можливості для просування своїх 
товарів та послуг. Вони швидко розвиваються, тож 
важливу увагу потрібно приділяти постійному 
моніторингу аудиторії та наповненню коннентом сайту 
та/або сторінки. 
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У даній роботі зроблено аналіз особливостей 

технологій інноваційних методів  реклами на 

телебаченні у сучасному суспільстві. Виявлено процеси 

взаємного впливу нових методів та способів на 

споживачів та з позиції їх функціональності та 

поширення у світовій рекламній практиці. Виявлено 

перспектив їх розвитку в цій галузі. В дослідженні, 

визначено критерії, за якими можемо зараховувати 

рекламні технології до нових та рівень інноваційності в 

рекламі.  

 

Сучасна реклама може не тільки впливати на збут 
товарів і послуг, але й створювати ціннісні настанови, 
запроваджувати в життя, передусім молодого покоління, 
нові ціннісно-нормативні норми , концепти, варіанти 
розв’язання повсякденних життєвих проблем, тобто 
закладати фундамент майбутнього демократичного 
суспільства. Реклама постає постачальником зразків, 
стилів життя, передусім для молодих споживачів та не 
тільки для них  Мета рекламодавців полягає не лише в 
тому, щоб проінформувати споживачів про товар або 
послугу, спонукати його до покупки, презентувати ще 
один стиль життя з конкретним рекламованим 
продуктом, а й у тому, аби відвернути споживача від 
проблем повсякденності, сповненої труднощів 
соціально-економічного та соціально-культурного 
характеру, а також  розважити населення, купівельна 
спроможність якого звужена через низький рівень 
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прибутків, що примушує масових споживачів реклами 
дбати передусім про задоволення фізіологічних потреб. 

Процес сприйняття реклами складається із двох 
стадій: зосередження уваги і тлумачення (інтерпретації) 
інформації. Перша стадія – це зосередження уваги. 
Людина свідомо чи несвідомо фільтрує нескінченний 
потік інформації. Вона читає тільки певні публікації, 
дивиться тільки вибрані нею телепрограми і ніколи не 
звертає уваги на всі афіші поспіль. Більшість стимулів, які 
показують людині, вона просто не помічає, тобто вважає 
їх нецікавими або недоречними. Відтак, кожна людина 
сприймає тільки незначну частку всіх рекламних 
звернень. Друга стадія – процес тлумачення 
(інтерпретації). Людина вкладає зміст стимулу у свої 
власні моделі реальності, моделі, які можуть дуже 
відрізнятися від моделей інших людей або тих, хто 
надіслав цей стимул. Такою поведінкою людина 
спрощує, перекручує, організує і навіть створює нові 
стимули. Наслідком цього процесу і є, зокрема, те, що 
ми називаємо пізнанням. [3]  

На даний момент реклама на телебаченні почала 
втрачати позиції в порівнянні з рекламою в мережі 
Інтернет. Для того, щоб повернути позиції та результати, 
та сконцентрувати увагу потенційних покупців, 
телереклама почала залучати нові варіанти рекламних 
інтеграцій, запозичуючи їх з варіантів рекламних 
компанії. Ефектність рекламного повідомлення часто 
забезпечується комп’ютерною та проекційною технікою, 
виникає унаслідок використання нових технічних засобів 
тощо. Це так звані нестандартні з технічного боку 
способи рекламування, що здатні більшою мірою 
привернути увагу споживачів до саме представлених 
таких рекламних звернень.  

Такими сьогодні є, наприклад, Just Touch 
(інтерактивні вітрини та підлога), віртуальний 
промоутер, інтерактивний бар (i-bar), туманекран (Walk-
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thru Fog Screen), чарівне дзеркало, цифрові постери, 
проектори, левітуючі рекламоносії, 3D-стікери, 
флуоресцентні дошки Flash AdBoard, бар-ранери (bar 
runners), EL-панель (анімований постер), доповнена 
реальність (AR), оптичні ілюзії, інтерактивні 3D-борди, 
відеофекти тощо. Усі перелічені технології мають 
важливі для ефективного рекламування характеристики 
– це мобільність, відчуття додаткової реальності, 
неминучість перегляду, ефект присутності, 
персоналізація, відповідне реагування, інтерактивна 
взаємодія.[2] На особливу увагу заслуговує інноваційна 
технологія Free Format Projection, яку розробили 
японські винахідники. Вона створює ефект присутності 
об’єктів у натуральну величину за рахунок особливої 
обробки зображення, котре потім проектується на 
поверхню. Не може залишитися поза увагою клієнта 
торгівельного центру консервна банка, що прогулюється 
між рядами в супермаркеті, або ж віртуальна дівчина, 
яка приміряє одяг прямо у вітрині магазину. [1]  

Отже, на даний момент для отримання 
максимальної результативності від реклами, потрібно 
використовувати нові технології досить обережно та 
комплексно, застосовувати сучасні методи не просто в 
старі рекламні компанії, а створювати під них окремі 
рекламні форми. При цьому варто звернути уваги на те, 
що хоч технології і є інноваційними, вони не завжди 
можуть принести очікуваний результат. При поєднанні 
потрібних комп’ютерних технологій, професійного 
технічного забезпечення та нестандартних способів 
подачі інформації, реклама може бути ефективною. 
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Сучасний етап розвитку суспільства і самої 
психології управління вимагає певної конкретизації й 
уточнення такого розуміння її предмета. Особливість 
психології управління полягає в тому, що її об'єктом є 
організована діяльність людей, об'єднаних загальними 
інтересами і цілями, симпатіями і цінностями, 
підпорядкованих правилам і нормам організації, людей, 
що виконують спільну роботу у відповідності із 
економічними, соціальними, технологічними, 
корпоративними, правовими та організаційними 
вимогами. Норми, правила і вимоги, що склалися в 
організації, породжують особливі психологічні відносини 
між людьми - управлінські відносини, що утворюють 
спільну діяльність [1]. 

Саме тому в сферу психології управління входить 
вивчення психологічних особливостей діяльності 
керівника, або групи керівників, формування програми 
діяльності підлеглих, спрямованої на зміну станів 
керованого об'єкта в заданому напрямку. Таким чином, 
об'єкт вивчення психології управління складають люди, 
що у фінансовому і юридичному відношенні входять в 
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самостійні організації, їх стосунки в організації, де 
учасники об'єднані загальним порядком, пов'язані один 
з одним сукупністю аспектів відповідальності - 
моральної, матеріальної, соціальної, психологічної, 
правової [2]. 

Нагальною потребою сьогодення стає всебічне 
осмислення психологією управління даних про умови і 
чинники, рушійні сили і детермінанти розвитку 
особистості як суб'єкта управління. У зв'язку з цим 
набувають актуальності проблеми вивчення специфіки 
мотиваційної сфери керівників, розвиток якої є 
стрижнем становлення особистості. Не менш значущими 
є завдання, пов'язані з аналізом стартових умов 
розвитку особистості керівника, адаптивних процесів в 
мікросоціумі, типів керівників, стилів керівництва. В 
даному контексті варто окремо виділити завдання, 
спрямовані на вивчення особистості як об'єкта 
управління [3, c. 114]. Йдеться про психологічну культуру 
управління підлеглими, про новий підхід до управління, 
який базується на визнанні пріоритету особистості. 

Не втрачають гостроти проблеми дослідження 
соціально-психологічних особливостей управлінської 
діяльності. Мовиться, в першу чергу, про психологію 
ділового спілкування, психологічні механізми 
переконуючого впливу під час ділової взаємодії, 
міжособистісні конфлікти та шляхи їх розв'язання, 
психологічні бар'єри спілкування, етнопсихологічні 
особливості суб'єктів взаємодії. Останнє 
(етнопсихологічні особливості спілкування) у зв'язку з 
інтенсифікацією міжнародних контактів, зростанням 
кількості ділових відносин як в середині однієї етнічної 
групи, так і на міжнаціональному рівні, стає все більш 
актуальним і перспективним серед інших завдань 
психології управління. 

Управлінська підсистема представлена спільною 
діяльністю великої групи ієрархічно взаємопов'язаних 
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керівників. Психологія управління вивчає способи їх 
взаємозв'язку, які дозволяють перетворити результати 
індивідуальної діяльності в цілісну колективну 
управлінську діяльність. Ефективність спільної взаємодії 
знаходиться під впливом різних чинників: правових 
повноважень керівників, особливостей стимулювання 
праці, статевовікових відмінностей, особистісних 
взаємостосунків та інше. Недосконалість механізмів 
взаємозв'язку проявляє себе в різних формах, 
конфліктах, психологічних бар'єрах тощо [4, c. 213]. Саме 
тому вивчення психологічних умов забезпечення 
цілісного функціонування апарату управління також 
розглядається як одне з найважливіших завдань 
психології управління. 

Важливим завданням психології управління 
залишається проблема добору та комплектування 
управлінських команд, їх психологічна сумісність; 
підготовка спеціалістів, здатних до лідерства, до 
оптимізації службових та міжособистісних 
взаємостосунків, до розробки наукових рекомендацій 
щодо підвищення ефективності управлінської діяльності. 
Йдеться про оптимізацію методів підготовки і 
перепідготовки управлінського персоналу, пошук і 
актуалізацію психологічного потенціалу організації 
(активізація людських ресурсів). Це, в свою чергу, 
допоможе сформувати у керівників вміння планувати і 
прогнозувати діяльність організації, здатність об'єктивно 
оцінювати власну діяльність і дії підлеглих, робити 
висновки, підвищувати свою кваліфікацію і майстерність 
персоналу, виходячи з вимог сьогодення та очікуваних 
змін у майбутньому [5, c. 82]. 

Окреслені завдання психології управління можуть 
розв'язуватися і досягатися різними шляхами. По-перше, 
шляхом планомірної розробки теоретико-
методологічних проблем цієї галузі знань. По-друге, 
шляхом науково-дослідної роботи психологів, якій 
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відкрите широке поле конкретних психологічних 
особливостей практичної управлінської діяльності 
керівників різних рангів. По-третє, рішення певних 
завдань психології управління може здійснюватися в 
межах інших галузей психологічних знань, з якими вона 
має міждисциплінарні зв'язки і тісно пов'язана. 
 

 
ЛІТЕРАТУРА: 
1. Удосконалення управління праці [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://ua-referat.com  
2. Характеристика структур управління 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
www.library.if.ua.   

3. Акулов М.Г. Економіка праці і соціально- трудові 
відносини: навч. посібник / М.Г. Акулов, А.В. Драбаніч, 
Т.В. Євась. – К.: Центр навч. л-ри, 2012. – 328 с.  

4. Гончаров В.И. Менеджмент: уч. посібник / В.И. 
Гончаров. – Минск: «Современная школа». – 2010. – 624 
с.  

5. Кретова А.В. Організаційна поведінка: конспект 
лекцій / А.В. Кретова, А.С. Довгань; ДонДУУ. – Донецьк: 
Технопак, 2012. – 134 с. 
  

http://ua-referat.com/
http://www.library.if.ua/


1075 
 

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
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Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут  менеджменту та 

підприємництва 

м.Київ 

Прогресивна інформаційна розробка - це сукупність 
засобів, способів збору, заощадження, обробки, 
подання і передачі повідомлень, власне що розширює 
пізнання людей і розвиває їх здібності з управління 
технічними і соціальними процесами. 
Інформаційний ресурс має ряд характерних 
особливостей, зокрема, на відміну від інших, 
матеріальних ресурсів, він практично невичерпний,з 
розвитком суспільства і зростанням використання знань, 
його  обсяги збільшуються.  
Інформаційній технології мають наступні властивості: 
а) найвищий рівень розчленованості процесу на стадії, 
власне що розкриває свіжі способи для його 
раціоналізації і перекладу на виконання з підтримкою 
машин. Це-важлива риса машинного технологічного 
процесу; 
б) системна повнота (цілісність) процесу, який 
зобов'язаний підключати цілий комплект складових 
елементів, що забезпечують потрібну завершеність 
вчинків людини при досягненні встановленої мети; 
в) регулярність процесу і однозначність його фаз, що 
дозволяють використовувати середні величини при їх 
характеристиці, і, значить, передбачають їх 
стандартизацію і уніфікацію. У підсумку буває помічена 
ймовірність обліку, планування, диспетчеризації 
інформаційних процесів. 
Негайно інформативні схеми вводяться на багатьох 
підприємствах, організаціях і різноманітних органах 
влади. Винайдено концепції введення ІТ в наукові 
установи,фабрики і фоліанту подібне. Скажімо теорія 
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введення інформативних технологій в законодавчих 
органах влади передбачає як автоматизацію самого 
процесу, аналогічно розбору роботи, налагодження 
спілкування між різноманітними органами влади і 
населенням. 
Погляньте на будь-який кабінет: ні раз з нього не 
обходиться без комп'ютерної техніки. Велика кількість 
фірм, які в тому числі і не промишляють інформаційними 
технологіями, мають у власному штаті співробітника, 
який орієнтується в комп'ютерних пристроях. Це 
говорить про величезний затребуваності IT-фахівців. 
 
З причини цього робиться животрепетним питання про 
інформаційні розробки в освіті України. З будь-яким 
роком бувають помічені свіжі спеціальності і 
спрямованості в інститутах, пишуться сучасні книжки, 
підручники, методички. У даний момент у всякого 
найвищого навчального закладу є особистий 
індивідуальний веб-сайт, абітурієнти, сидячи у себе 
житла, мають всі шанси безтурботно переглядати і 
розбирати всяку інформацію, яка їх турбує. 
Насадження індивідуального комп'ютера в 
інформативну сферу і застосування телекомунікаційних 
засобів зв'язку встановили новий момент вироблення 
інформативної технології. Інформативна розробка-це 
розробка з «дружнім» дизайном служби користувача, 
що використовує індивідуальні комп'ютери та 
телекомунікаційні засоби. Вона ґрунтується на наступних 
генеральних принципах: 

1. Діалоговий розпорядок служби з комп'ютером. 
2. Інтегрованість з іншими програмними продуктами. 
3. Поступливість ходу зміни наданих і постановок завдань. 

 
Як висновок можна сказати, що інформаційні технології 
моторно мінливе середовище, в ньому всякий раз 
велика кількість нововведень. Тут буквально кожен день 
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бувають помічені різні плани і розробки. Наприклад, в 
області телекомунікацій бувають виявлені 
мультисервісні мережі та мобільного зв'язку третього 
покоління, власне що в майбутньому призведе до її 
помітного прогресу. Фахівці пророкують, власне що в 
сфері IT з'явиться чітка спеціалізація в розробці і 
виробництві технологій. А її абсолютний перехід на 
систему інтернаціональних стереотипів дозволить 
«айтішникам» працювати спеціалістами  великого 
масштабу. 
 
 
 
Використані джерела: 
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echnologii.html 
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0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%
D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%
85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D
0%B8 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
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Навчально-науковий інститут менеджменту та 

підприємництва 

м.Київ 
У наш час людство переживає глобальну науково-
технічну революцію, в якості матеріальної основи якої 
лежить електронно-обчислювальна техніка. Як 
наслідок з’являється такий вид технологій, як 
інформаційні. Відповідно, основою цих технологій є 
володіння і розпорядження інформацією. Вона тісно 
пов'язана зі своїми матеріальними носіями, так як в 
багатьох випадках її неможливо застосувати без 
певної обчислювальної техніки, але в цілому успіх в цій 
сфері полягає в грамотному оперуванні нею.  
Сучасна інформаційна технологія-це сукупність методів, 
засобів і прийомів збирання, опрацювання, зберігання, 
подання та передавання повідомлень, що розвиває 
знання та можливості людей щодо управління 
технічними засобами і можливостями. 
Досить поширеним на даний час представником таких 
технологій, зокрема в освітньому середовищі є 
програмно-технологічний навчальний комплекс на 
основі SMART Board, що більш відомий під назвою 
«інтерактивна дошка». До складу комплексу входять: 
чутливий до дотику екран SMART Board, власне 
програмне забезпечення, персональний комп’ютер, 
мультимедійний проектор і комунікаційне обладнання. 
Комплекс дозволяє поєднувати в собі як традиційні, так і 
інноваційні методи викладання та подачі інформації. 
Екран є специфічною аппаратною частиною комплексу. 
Він створений за спеціальною технологією, що дає змогу 
миттєво обчислювати координати місця дотику ручкою 
чи пальцем до його поверхні.  
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У виробництві екранів SMART Board використовуються 
дві різні технології: технологія резистивної матриці і 
технологія DViT (Digital Vision Touch). 
Резистивна матриця-це двошарова сітка з провідників, 
розділена повітряним зазором і вмонтована в 
пластикову сітку екрана. При дотику до поверхні 
провідники стикаються і замикають відповідну частину 
електричної схеми. Це сенсорна технологія, яка не 
використовує для роботи жодних випромінювань, не 
вимагає застосування спеціальних маркерів та не 
піддається зовнішнім перешкодам. Для роботи з 
екраном можна використовувати будь-який предмет.  
Чутлива поверхня екрану SMART Board фірми SMART 
Technologies Inc. являє собою резистивну матрицю 
2000х2000 комірок, що перекриває можливості сучасних 
моніторів та проекторів.  
Технологія DViT використовує для зчитування координат 
курсора або дотику маркера чи пальця розташовані в 
кутах дошки мініатюрні цифрові відеокамери. При 
застосуванні цієї технології істотно підвищуються 
швидкодія й точність позиціювання курсору або дотику. 
У нижній частині екрану закріплено спеціальну підставку 
для інструментів, яка має чотири місця для 
різнокольорових муляжів маркерів, одне місце для 
електронної гумки і три кнопки для налаштування 
екрану.  
Кожне місце на підставці має оптичний датчик, що 
визначає який маркер або гумку взято. Маркери 
бутафорські, їх можна міняти місцями. При цьому колір 
кожного маркера буде відповідати кольору місця, з 
якого його взято, а не кольору маркера. Навіть якщо 
зняти маркер з його підставки і покласти туди будь який 
інший предмет, при прикладанні його до дошки він буде 
писати кольором місця, з якого його взято. Таким чином 
при втраті маркера його можна замінити будь-яким 
предметом.  
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Комплекс SMART Board має ряд власних програм-
додатків та налаштувань, зокрема програму запису, 
відео програвач, програму ведення миттєвих 
конференцій та ін., а також програму-додаток, що 
забезпечую спільну роботу з іншими додатками 
Microsoft Office. Зазвичай використовують такі додатки, 
як MS Word, MS Excel, MS PowerPoint. 
Додаток SMART Notebook є основою програмного 
комплексу SMART Board і призначений для створення 
користувачем композицій з текстових і графічних 
фрагментів, зберігання створених матеріалів та 
відтворення їх у процесі демонстрації. 
SMART Notebook має вигляд послідовності сторінок 
(слайдів), скомпонованих із тексту, стандартних 
графічних об’єктів, фотографій, малюнків, зображень 
вікон файлів додатків, сумісних із SMART Board. 
Основна особливість програмного забезпечення SMART 
Notebook полягає в тому, що його можна 
використовувати для запису перебігу уроку чи доповіді, 
робити під час обговорень помітки, використовувати 
інші програмні засоби та ін. Записану послідовність 
сторінок користувач може зберігати у файлах, 
завантажувати, відтворювати та редагувати. Сторінки із 
SMART Notebook можна також зберігати в форматі HTML 
для подальшого розміщення їх в Інтернеті.  
Як висновок можна сказати, що дошки технології SMART 
Board можна успішно використовувати в сфері освіти в 
будь-яких класах, від молодших до старших. У вищих 
навчальних закладах, в будь-яких компаніях для роботи 
з електронними картами, схемами, малюнками, для 
проведення презентацій, демонстрації широкій 
аудиторії програмного забезпечення або Інтернет-сайту, 
для навчання роботі на компьютері та взагалі будь-де. 
Таким чином, на прикладі «інтерактивної дошки» можна 
побачити розвиток сучасних інформаційних технологій, 
який дозволив зробити процесс освіти зручніше.  
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Використані джерела 
https://pidruchniki.com/15290527/informatika/suchasni_in
formatsiyni_tehnologiyi_programno-
tehnologichniy_kompleks_smart_board 
  

https://pidruchniki.com/15290527/informatika/suchasni_informatsiyni_tehnologiyi_programno-tehnologichniy_kompleks_smart_board
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СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

Оглобліна Аліна Костянтинівна,  

Державний університет телекомунікацій, 

 Навчально-науковий інститут менеджменту та 

підприємництва,  

м.Київ 

Анотація : 
У тезі будуть розкриті наступні питання: 
1. Сучасна інформаційна технологія - це? 
2. Навчальний комплекс на основі SMART Board 
3. Технологія резистивної матриці й технологія DViT 
(Digital Vision Touch) 

Використання суто комп'ютерних технологій 
дозволяє лише відтворювати тим чи іншим способом 
дані, відомості і не дає можливості ефективно та 
безпосередньо взаємодіяти з інформаційним об'єктом, 
що створюється або демонструється. Це вирішують за 
допомогою сучасних інформаційних технологій. 

Сучасна інформаційна технологія - це сукупність 
засобів, методів і прийомів збирання, зберігання, 
опрацювання, подання та передавання повідомлень, що 
розширює знання людей та розвиває їхні можливості 
щодо управління технічними та соціальними процесами 
[7]. 

Досить поширеним на даний час в освітянському 
середовищі представником таких технологій є 
програмно-технологічний навчальний комплекс на 
основі SMART Board, який відомий під назвою 
"інтерактивна дошка". До складу комплексу входять: 
чутливий до дотику екран SMART Board, власне 
програмне забезпечення, персональний комп'ютер, 
мультимедійний проектор і комунікаційне обладнання. 
Цей комплекс дозволяє створювати інформаційно-
комунікаційне середовище й використовувати як 
традиційні, так й інноваційні педагогічні технології 
навчання. Для роботи з екраном не потрібно 
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спеціальних навичок чи знань - достатньо бути 
звичайним користувачем персонального комп'ютера. 

Екран є специфічною апаратною частиною 
комплексу SMART Board. Він створений за спеціальною 
технологією, яка дає змогу миттєво обчислювати 
координати місця дотику ручкою чи пальцем до його 
поверхні. 

У виробництві екранів SMART Board 
використовуються дві різні технології: технологія 
резистивної матриці й технологія DViT (Digital Vision 
Touch). 

Резистивна матриця - це двошарова сітка з тонких 
провідників, розділена повітряним зазором і 
вмонтована в пластикову поверхню екрану. При дотику 
до поверхні екрану провідники сітки стикаються й 
замикають відповідну частину електричної схеми. Ця 
технологія - сенсорна, вона не вимагає застосування 
спеціальних маркерів, не використовує ніяких 
випромінювань для роботи й не піддається зовнішнім 
перешкодам. Для роботи з екраном можна використати 
будь-який предмет. Чутлива поверхня екрану SMART 
Board фірми SMART Technologies Inc. являє собою 
резистивну матрицю 2000 х 2000 комірок, що 
перекриває можливості сучасних моніторів і проекторів. 

Технологія DViT використовує для зчитування 
координат курсору або дотику маркера чи пальця 
розташовані в кутах дошки мініатюрні цифрові 
відеокамери. При застосуванні цієї технології істотно 
підвищуються швидкодія й точність позиціювання 
курсору або дотику, збільшуються функціональні 
можливості. 

Комплекс SMART Board має ряд власних програм-
додатків та налаштувань, зокрема програму запису, 
відео програвач, програму ведення миттєвих 
конференцій та ін., а також програму-додаток, що 
забезпечує спільну роботу з іншими додатками Microsoft 
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Office. Зазвичай користуються такими додатками 
Microsoft Office як MS Word, MS Excel, MS PowerPoint. 

Додаток SMART Notebook є основою програмного 
комплексу SMART Board і призначений для створення 
користувачем композицій з текстових і графічних 
фрагментів, зберігання створених матеріалів та 
відтворення їх у процесі демонстрації. 

Поєднання в комплексі SMART Board функцій 
чутливого до дотику екрану і сучасного комп'ютера 
дозволяє: 

 - безпосередньо створювати навчальні елементи 
на занятті; 

 - показувати слайди, відео, робити позначки, 
малювати, креслити різні схеми, як на звичайній дошці; 

 - під час демонстрації слайдів чи відео робити 
нотатки, вносити потрібні зміни; 

 - зберігати будь-які зображення як комп'ютерні 
файли для подальшого редагування, друкування на 
принтері, розсилання по факсу або електронній пошті; 

Будь-яка людина, спілкуючись з аудиторією, може 
розповісти про свої ідеї або результати роботи за 
допомогою комплексу SMART Board та його програмного 
додатка SMART Notebook. Вчитель, студент, доповідач 
засобами SMART Board може створити і 
продемонструвати свою презентацію за зручним 
сценарієм, зберегти у вигляді альбому з графічними 
файлами, зафіксувати окремі етапи доповіді й при 
потребі відтворити їх, робити в процесі доповіді нотатки 
на слайдах, записувати процес подання інформації і т. ін. 
Результатами широкого застосування програмно-
технологічного навчального комплексу SMART Board 
можуть бути: розвиток інформаційної культури людини; 
розвиток змісту, методів і засобів навчання до рівня 
світових стандартів; скорочення терміну та підвищення 
якості навчання і тренування на всіх рівнях підготовки 
кадрів. 
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Чутливі до дотику екрани SMART Board можуть з 
успіхом використовуватися як у сфері освіти, в роботі з 
електронними картами, схемами, малюнками, так і для 
проведення презентацій, семінарів, демонстрації 
широкій аудиторії програмного забезпечення або 
інтернет-сайту, навчання роботі на комп'ютері, для 
використання в соціальних центрах, центрах прийняття 
рішень та ін. 
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СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

Скуратовський Микита Андрійович, 
група АЗД-11 

Державний університет Телекомунікацій 
Навчально-науковий інститут менеджменту та 

підприємництва 
м.Київ 

       На дворі 21 століття,інформація і до цього дня 
займає одну з основних позицій у житті людини. 
Сучасна людина отримує в день інформації, як від 174 
газет,можна уявити,як легко йдеться поширення 
інформації сьогодні, і як це було приблизно 100 років 
тому. 
Сьогоднішній світ перейшов на новий етап життя, де 
головну роль виконує інформація, а також економіка, що 
будується на ній. Сучасний розвиток інформаційного 
суспільства безпосередньо пов'язаний з необхідністю 
збору, обробки і передачі величезних об'ємів 
інформації, перетворенням інформації у товар, як 
правило, значної вартості. Це стало причиною 
глобального переходу від індустріального суспільства до 
інформаційного. Поява всесвітньої мережі Інтернет 
спричинила масштабне зростання міжнародних 
спілкувань у різних сферах людського життя. 
Інформація є одним з найцінніших ресурсів суспільства 
поруч з традиційними матеріальними видами ресурсів, 
як нафта, метал, корисні копалини тощо, тому, процес  
переробки інформації, подібно до процесів переробки 
матеріальних ресурсів можна сприймати як технологію. 
Інформаційна технологія передбачає вміння грамотно 
працювати з інформацією і обчислювальною технікою. 
Отож, що ж таке інформаційні технології? 
На нашу думку, під інформаційними технологіями слід 
розуміти комплекс взаємозалежних, наукових, 
технологічних, інженерних дисциплін, що вивчають 
методи ефективної організації праці людей, зайнятих 
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обробкою і зберіганням інформації; обчислювальну 
техніку і методи організації і взаємодії з людьми і 
виробничим устаткуванням, їх практичні додатки, а 
також зв'язані з усім цим соціальні, економічні та 
культурні проблеми. 
Самі інформаційні технології вимагають складної 
підготовки, великих первісних витрат і наукомісткої 
техніки. Їх введення повинно починатися зі створення 
математичного забезпечення, формування 
інформаційних потоків у системах підготовки фахівців. 
На сьогодні інформаційні технології займають велике 
місце в нашому житті. Застосування ЕОМ стало 
буденною справою, хоча ще зовсім недавно робоче 
місце, обладнане комп'ютером, було великою рідкістю. 
Інформаційні технології дали нові можливості для 
роботи і відпочинку,багато в чому полегшили працю і 
просто життя кожної сучасної людини. Теперішнє 
суспільство навряд чи можна уявити без інформаційних 
технологій. 
Інформаційні технологій дуже швидко перетворилися на 
життєво важливий стимул розвитку не тільки світової 
економіки, а й інших сфер людської діяльності.  На 
сьогодні практично неможливо знайти сферу, в якій 
зараз не використовуються інформаційні технології. 
Не можливо оцінити важливість застосування 
інформаційних технологій  у сфері освіти та науковій 
сфері. Зараз важко уявити собі школу, в якій би не було 
комп'ютерного класу, існує багато електронних 
бібліотек, користуватися  якими можна не виходячи з 
дому, що значно полегшує процес навчання і самоосвіти. 
І при цьому інформаційні технології сприяють розвитку 
наукових знань. 
Збільшується швидкість обміну інформацією і з'являється 
можливість проводити складні математичні розрахунки 
за кілька секунд і багато іншого. Інформаційні технології 
це один із сучасних способів спілкування, головними 
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перевагами якого є загальнодоступність. 
Використовуючи інформаційні технології можна з 
легкістю отримати доступ до цікавить вас інформації, а 
також поспілкуватися з живою людиною. З одного боку 
це має негативний ефект, оскільки люди все менше 
спілкуються "вживу", при безпосередньому контакті, але 
з іншого боку дозволять спілкуватися з людиною, яка 
знаходиться на іншому кінці світу, а це погодьтеся, має 
величезне значення. 
Сучасні інформаційні технології увібрали в себе 
лавиноподібні досягнення електроніки, а також 
математики, філософії, психології та економіки. 
Утворений в результаті життєздатний гібрид 
ознаменував революційний стрибок в історії 
інформаційних технологій, яка налічує сотні тисяч років. 
Виробництво і транспорт, банки та біржі, засоби масової 
інформації і видавництва, оборонні системи, соціальні та 
правоохоронні бази даних, сервіс і охорона здоров'я, 
навчальні процеси, офіси для переробки наукової та 
ділової інформації, нарешті, Інтернет - усюди 
інформаційні технології. Інформаційна насиченість не 
тільки змінила світ, а й створила нові проблеми, які не 
можна було передбачити. 
З розвитком сучасних інформаційних технологій зростає 
прозорість світу, швидкість і обсяги передачі інформації 
між елементами світової системи, з'являється ще один 
інтегруючий світової фактор. Це означає, що роль 
місцевих традицій, що сприяють самодостатньому 
інерційному розвитку окремих елементів, слабшає. 
Одночасно посилюється реакція елементів на сигнали з 
позитивним зворотним зв'язком. Інтеграцію можна було 
б тільки вітати, якби її наслідком не ставало розмивання 
регіональних і культурно-історичних особливостей 
розвитку. 
Сучасні інформаційні технології стають одним з 
найбільш прибуткових та швидко зростаючих секторів 
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економіки. Інформація стала важливим виробничим і 
комерційним ресурсом. 
Варто розглянути вплив  інформаційних технологій  на 
розвиток соціальних мереж, які є дієвим засобом і 
особливим інструментом маркетингу. 
Соціальна мережа – це структура, що базується на 
соціальних зв’язках та взаємних інтересах окремих 
індивідів та організацій в цілому. Завдання такого 
ресурсу полягає в забезпеченні користувачів усіма 
можливим засобами взаємодії одне з одним – відео, 
чатами, зображеннями, музикою, блогами тощо. 
За кілька останніх років соціальні мережі стали 
найпопулярнішими ресурсами в Інтернеті: сьогодні 
Facebook, Twitter і Linkedin у США й Західній Європі, а 
Вконтакте й Однокласники в країнах СНД – це сайти з 
мільйонами активних користувачів. Ці ресурси 
відвідують 75% українських користувачів Інтернету. 
Соціальні мережі справді заповнили наш світ. А це 
сталося завдяки швидкому розвитку інформаційних 
технологій в цілому. 
Внаслідок глобалізації інформаційних технологій 
різноманітні суспільні проблеми і протиріччя часто 
відображаються у вигляді інформаційно-психологічних 
операцій або, досить популярних на сьогодні - війн. 
Зараз важко знайти сферу, в якій ще не 
використовуються інформаційні технології. Підвівши 
підсумок, можна сказати, що інформаційні технології 
глибоко проникли в наше життя і сучасне суспільство, 
яке не зможе в нинішньому вигляді існувати без них. 
Сучасне суспільство навряд чи можна уявити без 
інформаційних технологій. Перспективи їх розвитку 
сьогодні складно уявити навіть фахівцям. Проте, ясно, 
що в майбутньому нас чекає щось грандіозне. І якщо 
темпи розвитку інформаційних технологій не 
скоротяться (а в цьому немає ніяких сумнівів), то це 
відбудеться дуже скоро. 
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В тезі дається визначення поняттю інноваційних 
технологій та проводиться невеликий аналіз сучасних 
тенденцій розвитку інновацій. Визначається 
актуальність даної теми в сфері торговельних 
підприємств. Можливі шляхи подальшого розвитку. 
Ключові слова: інновація, інновації в торговлі, 
технології, розвиток. 
Викладення матеріалу:  В сучасному світі швидкий 
технічний та економічний розвиток призводить до змін в 
технологіях управління підприємством. Особливо це 
стосується торгівельних підприємств. Інноваційний 
розвиток в цій галузі за останній час дозволив збільшити 
ефективність продажів.  

Інновація являє собою - кінцевий результат 
інноваційної діяльності, у вигляді нового чи 
удосконаленого продукту або технологічного процесу, 
який наділено якісними перевагами при використанні та 
проектуванні, виробництві, збуті, використовується у 
практичній діяльності та має суспільну перевагу.[1,с.210] 

Тривалий час вітчизняні підприємства намагалися 
розвиватися переважно екстенсивним шляхом, але ця 
тенденція практично вичерпала себе і стала економічно 
невигідною. За сучасних умов для підприємств, щоб 
ефективно функціонувати, необхідне постійне 
оновлення продукції, використання виробничих, 
організаційних, управлінських та інших нововведень. 
Адже, відомо, що підприємства, які постійно у своїй 
діяльності використовують різного роду інновації, 
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інноваційні технології, є більш успішними та менш 
вразливими до негативного впливу зовнішнього 
середовища. 

Також слід відмітити, що інноваційні технології 
сприяють підвищенню конкурентоспроможності та 
ефективному розвиткові підприємств. Особливо 
важливим упровадження інноваційних технологій стало 
для торговельних підприємств. 

Для кращого розуміння особливостей 
упровадження інноваційних технологій у діяльність 
торговельних підприємств слід з’ясувати поняття 
«інноваційні технології». 

Нажаль на сьогоднішній день не існує чітко 
сформованого поняття інноваційних технологій, можна  
визначити це поняття як - невід’ємну частину успішного 
розвитку будь-якого підприємства, що досягається за 
рахунок використання новітніх економічних, кадрових та 
фінансових технологій. 

Саме в площині організаційних, управлінських та 
технологічних інновацій знаходиться зміст поняття 
«інноваційні технології в управлінні підприємством», і 
вони можуть визначатися як: 

1) нові концепції щодо управління 
підприємством; 

2) нові ідеї щодо розвитку підприємства та 
впровадження їх у роботу; 

3) нові канали пошуку та зв’язку щодо 
вдосконалення роботи з постачальниками, клієнтами, 
працівниками; 

4) нові рішення в управлінні підприємством. 
Інноваційні технології характеризуються 

унікальністю, але з часом під час їх постійного 
використання перетворюються і визначаються як 
звичайні технології.  

Новизна – це часова характеристика будь-якої 
матеріальної чи нематеріальної речі, створеної людиною 
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[2, с. 14], що визначає те що кожна технологія в свій 
період часу була інноваційною. 

Результат від застосування інноваційних 
технологій на систему управління підприємством 
визначається економічними показниками, такими як: 

• обсяг збільшення прибутку, отриманого шляхом 
економії від зниження собівартості; 

• обсяг збільшення виторгу від зростання обсягу 
реалізації інноваційної продукції завдяки її новій якості. 

У результаті було встановлено, що застосування 
інноваційних технологій може служити основою для 
успіху підприємства. Інноваційні технології не тільки 
служать важливим конкурентним інструментом, а й 
відіграють важливу роль у підвищенні ефективності 
підприємства. Що призведе до зменшення економічних 
витрат в майбутньому. 
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СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙ ТА ЇХ РОЛЬ В БІЗНЕСІ 
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м.Київ 

Невід’ємною характеристикою сучасної 

економіки, головною умовою становлення ефективної 

моделі економічного зростання на початку третього 

тисячоліття, є інноваційна спрямованість. Перехід 

економіки країни на інноваційний шлях розвитку 

зумовлює динаміку економічного зростання і рівень 

конкурентоспроможності підприємств всередині галузей 

і в світовому господарстві. 

Поняття інновації в науковий обіг ввів 

австрійський вчений  

Йозеф Шумпетер у 1911 році. У своїй роботі «Теорія 

економічного розвитку» він зазначає, що інноваційні 

процеси є новими комбінаціями, які формуються в 

результаті реорганізації виробництва завдяки 

використанню нової техніки, появі нової сировини, 

впровадження нової продукції, виникнення нових ринків 

збуту [1, с. 27]. 

Дослідження сутності «інновація» свідчить про те, 

що серед вчених немає єдиної думки щодо визначення 

даного поняття. Так, Б. Твісс зазначає, що  

інновація – це процес, в якому винахід або нова ідея 

набуває економічного змісту [4]. На думку Ф. Ніксона, 

інновація – це сукупність технічних, виробничих та 

комерційних заходів, що приводять до появи на ринку 

нових товарів, поліпшення промислових процесів і 

обладнання [2]. 

Згідно Закону України «Про інноваційну 

діяльність», інновації – це новостворені (застосовані) і 

(або) вдосконалені конкурентоспроможні технології, 

продукція або послуги, а також організаційно-технічні 

рішення виробничого, адміністративного, комерційного 

або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру 
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та якість виробництва і (або) соціальної сфери [3]. 

Тема інновацій за останні кілька років захопила 

корпоративний і політичний дискурс планети. 

Всесвітній економічний форум в Давосі вже декілька 

років поспіль присвячений четвертій промисловій 

революції та її наслідкам у всіх сферах. Глобальні 

інституції вбачають у технологіях головного драйвера 

розвитку й головну умову для виживання компаній та 

країн. 

Варто зазначити, що процес створення інновацій 

може здійснюватися спеціалізованими науково-

дослідницькими організаціями як основний вид 

діяльності, представляючи собою розробку нових 

продуктів для продажу або оренди на ринку 

інноваційних технологій, наприклад, шляхом видачі 

ліцензій. У той же час, велика кількість підприємств 

шляхом створення власних підрозділів НДДКР 

займається розробленням та удосконаленням продуктів 

як допоміжним напрямком діяльності. Іншими словами, 

суб’єкти господарювання можуть здійснювати 

інноваційні розробки самостійно або купувати нові 

технології у спеціалізованих науково-дослідних 

організаціях. 

На основі факторів, що впливають на формування 
інновацій, можна виділити три основні види 
інноваційного розвитку підприємства: продуктове, 
технологічне і соціальне (рис. 1). 
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Джерело: розроблено автором 
 
Таким чином, інновації – це зміни у всіх сферах 

життєдіяльності підприємства: виробничій, 
маркетинговій, фінансовій, організаційній, соціальній за 
допомогою впровадження, освоєння і використання 
нових або вдосконалених рішень, заснованих на 
науково-технічних досягненнях, з метою задоволення 
постійно зростаючих потреб суспільства та підвищення 
конкурентоспроможності самого підприємства. На 
сьогодні, впровадження інновацій розглядається як 
один із способів підвищення конкурентоспроможності 
товарів, підтримки високих темпів розвитку і рівня 
прибутковості. 
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Види інноваційного розвитку підприємства 

Продуктовий Технологічний Соціальний 

 

 
є процесом оновлення збутового 

потенціалу підприємства, за 

допомогою якого досягається 

збільшення обсягу одержуваного 

прибутку, вихід на нові ринки 

збуту, створення нових робочих 

місць тощо. 

характеризується як процес оновлення 

виробничого потенціалу підприємства, 

який направлений на підвищення 

продуктивності праці і економію 

ресурсів. Даний тип розвитку сприяє 

збільшенню обсягів одержуваного 

прибутку, вдосконаленню техніки 

безпеки, проведенню заходів щодо 

захисту навколишнього середовища, 

підвищенню ефективності використання 

внутрішньо фірмових інформаційних 

систем. 

 

 
характеризується як процес 

методичного поліпшення 

соціальної сфери. Реалізація 

такого виду розвитку сприяє 

розширенню можливостей на 

ринку робочої сили, стимулює 

персонал, зміцнює довіру до 

соціальних зобов’язань. 
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