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СТАНДАРТИЗАЦІЯ ОПТИЧНОГО ВОЛОКНА 
Андрущенко Олександр Павлович  

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут Телекомунікацій 

м. Київ 

У даній статті розглянута стандартизація оптичного волокна. Стандартизація займає важливе 

місце в телекомунікаційній індустрії. Наявність стандарту на той чи інший вид продукції і послуг 

істотно полегшує взаємини виробника і споживача, сприяє підвищенню якості товару і 
впровадження нових технологій. З розвитком виробництва оптичного волокна (ОВ) і розширенням 

застосування волоконно-оптичного кабелю (ВОК) в телекомунікаціях, особливо в магістральних 

міжнародних мережах і системах зв'язку, виникла необхідність стандартизації ОВ, 

застосовуваного в кабелі. 

Слід зазначити, що в даний час в волоконно-оптичної галузі одні і ті ж типи 

волокон, які мають ідентичні характеристики, називаються по-різному в 

залежності від виробника, країни-виробника і самого споживача, що 

користується тими чи іншими рекомендаціями. Наприклад, один і той же тип 

стандартного одномодового волокна носить назву: G652, SMF28, CW1505х, 

NDSF. G652 - назва, рекомендована Міжнародним Союзом Електрозв'язку 

(МСЕТ, ITUT); назва SMF-28 присвоєна волокну його виробником, фірмою 

CORNING; CW1505x - маркування даного типу волокна відповідно до 

англійської класифікації; NDSF - цей термін використовується споживачем і 

характеризує властивості волокна. Очевидно, що така ситуація може викликати 

плутанину серед фахівців, що використовують ВОК (волоконно-оптичний 

кабель) при будівництві мереж і систем зв'язку [2]. 

Міжнародні стандарти в телекомунікаційній індустрії задаються 

переважно двома організаціями: МСЕ-Т, які розробляють стандарти для ВОЛЗ і 

користувачів оптичного кабелю, і Міжнародною електротехнічною комісією, яка 

розробляє стандарти для виробництва продукції. В Україні зв'язківці 

користуються рекомендаціями МСЕ-Т. Далі наводиться класифікація оптичних 

волокон за галузевим стандартом, який розроблений Центральним науково-

дослідним інститутом зв'язку відповідно до рекомендацій МСЕ-Т [3]. 

Класифікація типів волокна відповідно до рекомендацій МСЕ-Т: 

 стандарт G.650 

 стандарт G.651 

 стандарт G.652 

 стандарт G.653 

 стандарт G.654 

 стандарт G.655 

Стандарт G.650 дає загальні визначення типів волокон, перелік основних 

характеристик і параметрів одномодових волокон, а також методів вимірювання 

та контролю цих параметрів. 
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Стандарт G.651 поширюється на багатомодове оптичне волокно з 

діаметром хвилеведучої жили 50 мкм і оболонки 125 мкм та на ВОК на його 

основі. У ньому містяться рекомендації по основним параметрам цих волокон, 

контрольованих характеристиками і допустимим нормам. Цей тип волокна в 

даний час використовується тільки в коротких, всередені об'єктових ВОЛЗ з 

робочою довжиною хвилі 0,85 і рідко 1,31 мкм. 

Стандартне одномодове волокно з незміщеною дисперсією класифікується 

стандартом G.652 (набуло широкого поширення з 1983 року). Його параметри 

оптимізовані для діапазону довжин хвиль 1,31 мкм, в якому волокно має нульову 

хроматичну дисперсію і мінімальне загасання. Діаметр хвилеведучої жили 

волокна - G.652 дорівнює 9 мкм, а оболонки - 125 ± 2 мкм. 

Це волокно використовується для однохвильової і багатохвильової 

передачі, в тому числі в діапазоні довжин хвиль 1,55 мкм і забезпечує передачу 

інформації зі швидкостями до 10 Гбіт / с на середній відстані (до 50 км). 

Використання волокна - G.652 при більш високих швидкостях передачі 

вимагає ускладнення кінцевої апаратури, що, в свою чергу, призводить до 

значних фінансових витрат. 

Стандарт G.653 поширюється на одномодове волокно зі зміщеною 

нульовою дисперсією в області l = 1,55 мкм. Це волокно має нульову дисперсію 

в області мінімальних втрат волокна, що досягається за рахунок більш складної 

структури хвилеведучої жили, а саме спеціально заданому розподілу коефіцієнта 

заломлення по діаметру жили. 

Волокно типу G.653 використовується в протяжних магістральних 

широкосмугових лініях і мережах зв'язку, воно забезпечує передачу інформації 

на кілька сотень кілометрів зі швидкостями до 40 Гбіт / с. Однак по ньому можна 

передавати тільки один спектральний канал інформації, тобто воно не може бути 

використано в волоконно-оптичних системах і мережах, в яких застосовуються 

волоконно-оптичні підсилювачі і щільне оптичне спектральне 

мультиплексування (DWDM-технології). Причина цього полягає в високих 

рівнях світлової потужності в волокні після посилення і високої щільності 

спектрального ущільнення, тобто необхідності одночасної передачі великого 

числа незалежних спектральних каналів по одному волокну. 

Висока концентрація світлової потужності в волокні - G.653 через 

особливості структури жили призводить до прояву нелінійних ефектів і, зокрема, 

чотирьох хвильового зміщення, яке проявляється при нульовій хроматичній 

дисперсії і призводить в свою чергу до перехресних перешкод в лінії. 

Стандарт G.654 містить опис характеристик одномодового волокна і 

кабелю, що мають мінімальні втрати на l = 1,55 мкм. Це волокно було розроблено 

для застосування в підводних ВОЛЗ. За рахунок більших, ніж у волокна 

стандарту G.653 розмірів хвилеведучої жили, воно дозволяє передавати більш 

високі рівні оптичної потужності, але в той же час має більш високу хроматичну 

дисперсію в діапазоні l = 1,55 мкм. Волокно типу G.654 не призначене для роботи 

на будь-якій іншій хвилі випромінювання крім l = 1,55 мкм. 



7 
 

Стандарт G.655 відноситься до волокна зі зміщеною ненульовою 

дисперсією - NZDSF (Non-Zero Dispersion Shifted Fiber). Це волокно призначене 

для застосування в магістральних волоконно-оптичних лініях і глобальних 

мережах зв'язку, що використовують DWDM-технології в діапазоні довжин 

хвиль 1,55 мкм. 

Волокно - G.655 має слабку, контрольовану дисперсію в С смузі (l = 1,53-

1,56 мкм) і великий діаметр хвилеведучої жили в порівнянні з волокном типу 

G.653. Це знижує проблему чотирьох хвильового зміщення і нелінійних ефектів 

і відкриває можливості застосування ефективних волоконно-оптичних 

підсилювачів.[1] 

Отже, вище наведена класифікація оптичних волокон за їх основними 

характеристиками дана з точки зору користувача. Однак слід мати на увазі, що у 

виробників і постачальників може бути своя класифікація і маркування, пов'язані 

з особливостями виробництва. 

Література: 
1. ITU-T Recommendation G.805 стандарт G.650, G.651, G.652, G.653, G.654, G.655 

2. Линии связи / И. И. Гроднев, С. М. Верник, Л. Н. Кочановский. - М.: Радио и связь, 2002. - 67-

71с.:ил. 

3. Волоконно-оптические линии связи / И. И. Гроднев. - М.: Радио и связь, 2003. - 112-120с.:ил. 

 

 

 

МЕТОДИ МНОЖИННОГО ДОСТУПУ ДО КАНАЛУ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ 
Андрущенко Олександр Павлович 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут телекомунікацій 

м. Київ 

У даній статті розглянуте поняття множинного доступу. Воно пов'язане з організацією спільного 

використання обмеженої ділянки спектра багатьма користувачами. Існує чотири варіанти 

множинного доступу: з частотним (множинний доступ з частотним поділом, FDMA), з хвильовим 
(множинний доступ з поділом по довжині хвилі, WDM), з тимчасовим (множинний доступ з 

тимчасовим поділом, TDMA) і з кодовим (множинний доступ з кодовим поділом, CDMA) поділом 

каналів. 

У методі FDMA (Frequency Division Multiply Access, FDMA), кожному 

користувачеві на час сеансу зв'язку виділяється своя смуга частот Δf (частотний 

канал). Найбільш поширене використання методу FDMA в системах радіо (Δf 

зазвичай становить 9 кГц при амплітудній модуляції і 25-50 кГц при частотній 

модуляції) і телемовлення (Δf - 8 МГц). Також метод FDMA використовується у 

всіх аналогових системах стільникового зв'язку, при цьому смуга частот Δf 

становить 10-30 кГц. Основний недолік методу FDMA - недостатньо ефективне 

використання смуги частот. Ефективність помітно підвищується при переході до 

більш досконалих методів доступу [1]. 

Мультиплексування з поділом по довжині хвилі (Wavelength Division 

Multiplexing, WDM), зване також хвильовим мультиплексуванням чи 

спектральним ущільненням, нагадує добре відоме мультиплексування з 
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частотним поділом каналів, але тільки виконується в оптичному середовищі 

передачі. Розвитком цієї технології стало «щільне» WDM (dense WDM, DWDM). 

Недоліки цієї технології аналогічні недолікам FDMA. 

У методі TDMA (Time Division Multiply Access, TDMA) кожен частотний 

канал розділяється в часі між декількома користувачами, тобто по черзі 

надається декільком користувачам на певні проміжки часу. Цей метод доступу 

найбільш широко використовується в комп'ютерних мережах. 

Практична реалізація методу при використанні в стільникової телефонії 

вимагає перетворення сигналів в цифрову форму і «стиснення» інформації в часі. 

Цифрова обробка сигналів та схема TDMA використовуються, наприклад, 

в стандартах D-AMPS, GSM.  

У стандарті D-AMPS: при збереженні тієї ж смуги частотного каналу Δf - 

30 КГц, що і в аналоговому стандарті AMPS. число каналів зростає втричі і більш 

ніж втричі зростає ємність системи. 

Однак метод TDMA не реалізує всіх можливостей по ефективності 

використання спектра; додаткові резерви відкриваються при використанні 

ієрархічних структур і адаптивному розподілу каналів. Перевагу в цьому 

відношенні має метод CDMA [2]. 

У методі CDMA (Code Division Multiply Access, CDMA) велика група 

користувачів (наприклад, від 30 до 50), одночасно використовує загальну 

відносно широку смугу частот (не менше 1 МГц). Канали трафіку при такому 

способі поділу середовища створюються присвоєнням кожному користувачеві 

окремого коду, який поширюється по всій ширині смуги. В даному випадку не 

існує тимчасового поділу, і всі абоненти постійно використовують всю ширину 

каналу. Сигнали абонентів накладаються один на одного, але оскільки їх коди 

відрізняються, вони можуть бути легко диференційовані. Як і TDMA, метод 

CDMA може бути реалізований тільки в цифровій формі [3]. 

Отже, можна зробити наступний висновок , що основні принципи методу - 

розширення спектру за рахунок модуляції псевдовипадкової послідовності в 

поєднанні з кодовим поділом фізичних каналів - визначають і загальні переваги 

методу CDMA: високу стійкість перед перешкодами, хорошу пристосованість до 

умов багатопроменевого поширення, високу ємність системи. 

 
Література: 

1. FDMA– Режим доступу до ресурсу: http://www.smartphone.ua/w_fdma-frequency-division-

multiple-access.html 
2. TDMA– Режим доступу до ресурсу: https://lanmarket.ua/entsiklopediya/besprovodnye-

tekhnologii/tdma.html 

3. CDMA– Режим доступу до ресурсу: https://lanmarket.ua/entsiklopediya/besprovodnye-

tekhnologii/cdma.html 

 

 

 

  

https://lanmarket.ua/entsiklopediya/besprovodnye-tekhnologii/cdma.html
https://lanmarket.ua/entsiklopediya/besprovodnye-tekhnologii/cdma.html
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РОЗВИТОК МАЙБУТНІХ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 5G І 6G У 

СВІТІ 
Барін Владислав Валерійович 

Онищенко Владислав Володимирович 
Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут Телекомунікацій 

м. Київ 

Системи передачі даних з кожним роком стають більш досконалішими. Сучасний світ важко 

уявити без швидкісних систем, систем передачі даних та звісно без мереж мобільного зв’язку. 
Технології 5-го покоління – це не лише еволюція, а і інновації для ведення бізнесу, навчання, роботи з 

інформаційними ресурсами та мережею Інтернет. Проте, перш за все це крок у технологічне 

майбутнє. 

Розвиток нової інноваційної мережі 5G набирає обертів по всьому світу. 

Майже всі країни вкладають значні кошти в мережі 5G, щоб пропонувати 

користувачам високошвидкісне підключення до Інтернету. Мережі, що повністю 

працюють за стандартами 5G, мають більш високу пропускну здатність, набагато 

меншу затримку, високу якість з'єднань, більшу надійність і велику гнучкість. 

Це повинно поліпшити взаємодію з мобільними користувачами і привести до 

появи безлічі нових послуг. 

Наприклад, у США мережі охоплюють велику частину населення, але 

більшість з’єднань як і раніше не забезпечують значного підвищення 

продуктивності. Це повинно змінитися, як тільки мережі побудують нову базову 

інфраструктуру, для мережі 5-го покоління. Пройде кілька років, перш ніж це 

станеться в США та інших провідних країнах, таких як Південна Корея, Японія, 

Швейцарія та Китай. 

Компанії зможуть збирати величезні обсяги даних з великої кількості 

віддалених пристроїв, зберігати і працювати з цими даними в хмарному сховищі, 

працювати з багатопотоковими відеофайлами великих розмірів, а також 

дистанційно керувати операціями. І це все завдяки набагато більшій швидкості, 

та малій затримці.  

Однак китайський виробник телекомунікаційного обладнання Huawei 

встановлює високу планку для галузі і працює над технологією наступного 

покоління - 6G. Нещодавно стало відомо, що Huawei готується до запуску мережі 

6G в Китаї до кінця 2030 року, а також планує запустити 2 супутники з двома 

китайськими партнерами вже в липні цього року, які будуть зосереджені на 

дослідження і розробку. Китайський технологічний гігант Huawei планує 

запустити два супутники з двома китайськими партнерами в липні цього року, 

які будуть зосереджені на перевірці мережевих технологій 6G, які в даний час 

знаходяться в стадії досліджень і розробок. Як відзначають експерти, 6G стане 

наступним великим досягненням в галузі, і він буде в 50 разів швидше, ніж 

мережа 5G. Поточна мережа 5G, яку тільки починають впроваджувати країни по 

всьому світу, покладається на базові станції для передачі сигналів. Однак 

мережева технологія 6G буде використовувати для зв'язку супутники замість 

базових станцій, де буде низька проникність.  
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Щоб проінформувати користувачів, голова Huawei Сюй Чжун сказав, що 

компанія незабаром випустить офіційний документ, присвячений, щоб пояснити 

технологію 6G. Китай повністю прийняв технологію 5G, ймовірно, він також 

отримає ранній доступ. Незважаючи на те, що існує безліч перешкод, Китай і 

Huawei поступово перетворюють 6G в реальність для всього світу. 

Література: 

1. Huawei announces 6G satellite launch in China. URL: https://www.developingtelecoms.com/telecom-

technology/satellite-communications-networks/11044-china-huawei-announced-6g-satellite-launch.html (дата 

звернення 10.05.2021). 

2. Huawei and China to Launch Satellites In July for 6G Development. URL: 
https://telecomtalk.info/huawei-china-6g-launch-satellites/355993/ (дата звернення 10.05.2021). 

3. China plans 6G patent push, two more test satellities. URL: 

https://www.eenewseurope.com/news/china-plans-6g-patent-push-two-more-test-satellites (дата звернення 

10.05.2021). 

4. An Overview of 5G Technology Worldwide 2021. URL https://www.emarketer.com/content/overview-

of-5g-technology-worldwide-2021 (дата звернення 10.05.2021). 

 

 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ MIMO LTE МЕРЕЖІ 
Баша Ігор Костянтинович 

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. 

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 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. 
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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 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. 

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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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕРЕЖ СТІЛЬНИКОВОГО 

ЗВ’ЯЗКУ НОВОГО ПОКОЛІННЯ В УКРАЇНІ 
Баша Ігор Костянтинович 

Державний Університет Телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут Телекомунікацій 

м. Київ 

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 
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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 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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ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ – ЦЕ МОЖЛИВІСТЬ В МАЙБУТНЬОМУ 

СПІЛКУВАТИСЯ З МАРСОМ 
Бендік Ірина Олегівна 

Державний Університет Телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут Телекомунікацій  

м. Київ 

Проект Starlink створений в США компанією SpaceX під керівництвом 

Ілона Маска. Перший пуск тестових пристроїв відбувся в лютому 2018 року. А 

вже в травні 2019 року за допомогою ракети Falcon 9 на низьку навколоземну 

орбіту були виведені перші 60 супутників. 

Станом на 10 квітня 2021 року: 

На орбіті перебуває 1318 супутник. Всього запущено 1 383, частина з них 

- тестові зразки і прототипи. 

Швидкість передачі даних може коливатися від 50 Мбіт / сек до 200 Мбіт / 

сек. 

Затримки - 15 мс до 40 мс. Зв'язок може пропадати на деякий час. 

На даний момент SpaceX виробляє 120 супутників на місяць. Планується 

подвоєння виробничих потужностей 

Щомісяця очікується виконання не менше 2 стартів. Кількість супутників 

Starlink в корисне навантаження може зменшуватися, якщо місце викуплять 

сторонні компанії 

SpaceX активно працює над програмою Starship. Це важка ракета. 

Очікується, що вона зможе доставляти на орбіту за один раз ще більше 

супутників. 

У лютому 2021 року відбувся тільки один запуск. Але вже в березні SpaceX 

виправилася, відправивши на орбіту цілих 4 ракети-носія Falcon 9 з супутниками 

на борту. Це майже що максимум для космодрому на півдні Флориди. 

Всього планується запустити 12 000 супутників на першому етапі 

розгортання угруповання. На другому етапі на орбіту вийде ще 30 000 космічних 

апаратів. Таким чином планова угруповання - 42 000 робочих одиниць. Апарати 

будуть комунікувати між собою за допомогою лазерного променя. Ця технологія 

повинна значно підвищити пропускну здатність мережі. 

Після чотирьох невдалих спроб прототип американського пілотованого 

космічного корабля Starship, що розробляється компанією SpaceX для місій на 

Місяць і Марс, успішно приземлився після скоєння тестового польоту. 

Космічний апарат SN15 піднявся на висоту близько 10 км і через шість з 
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половиною хвилин здійснив посадку на полігоні в районі Бока-Чіка на 

південному сході американського штату Техас. 

Під час польоту апарат довжиною 50 метрів зробив відключення двигунів, 

аеродинамічнийгальмування, повторний запуск двигунів для повернення в 

вертикальне положення. Через короткий час після приземлення біля підніжжя 

ракети було видно полум'я, але коментатор SpaceX назвав це звичайним явищем. 

Вогонь швидко загасили. Метою випробувань була м'яка вертикальна посадка 

ракети. 

Виступаючи на Міжнародному астрономічному конгресі, засновник 

SpaceX і Tesla поділився новими подробицями по колонізації Марса і 

запропонував новий вид громадського транспорту - «пасажирські ракети». 

У найближчі п'ять років SpaceX планує розробити повноцінну систему 

автономного життєзабезпечення, спроектовану з урахуванням марсіанських 

умов. Йдеться про обладнання, видобувному ресурси і енергію, фільтраційних 

технологіях, пристроях з виробництва придатного до дихання повітря. Все це 

підприємець планує доставити на Марс з першими вантажними човниками вже 

в 2022 році за допомогою ракети власного виробництва BFR ( «Big Fucking 

Rocket»). За словами підприємця, всі сили і майбутні кошти компанії підуть на 

розробку цієї ракети. Маск планує будувати її на гроші, виручені з запусків 

супутників і доставок вантажів на МКС. 

Колонізація Марса буде проходити «хвилями». Перші колоністи повинні 

будуть відправитися на Червону планету вже в 2024 році. Їх мета - розгорнути на 

поверхні Марса базу і підготувати плацдарм для майбутніх поселенців. Ті, в свою 

чергу, продовжать розширювати колонію і чекати наступних прибулих, і так 

далі. 

Якщо зібрати до уваги всі досягнення Маска в телекомунікаціях та в 

повторному запуску ракет то можна лише уявляти чого ми зможемо досягнути. 

Можливо в майбутньому ми зможемо телефонувати на Марс, а супутники на 

орбіті будуть керуватись за допомогою радіоуправління.  
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THE ROLE AND PLACE OF ATMOSPHERIC-

OPTICAL COMMUNICATION LINES IN INFORMATION TRANSMISSION 

SYSTEMS 
Blazhennyi N.V.,  

State University of Telecommunications, 

Educational and Scientific Institute of Telecommunucation, 

 Кyiv 

The structure, role and place of atmospheric-optical communication lines in 

modern information transmission systems and increasing the efficiency of their 

functioning are considered. The factors are analyzed, and especially such an 

environmental factor is taken into account, which directly affects the technical 

characteristics of the element base of atmospheric-optical communication lines, such 

as radioactive radiation. The source of such radiation can be an accident of a nuclear 

power plant, as a result of which a large amount of radioactive substances spreads into 

the surrounding space outside the nuclear power plant. 

An analysis of the radiation resistance of the element base of atmospheric-optical 

communication lines was carried out, which showed that the most vulnerable structural 

elements are infrared receivers. The technical condition of the receivers of 

atmospheric-optical communication lines under the influence of radioactive radiation 

will determine the general technical condition of the information system and affect the 

possibilities for their application. Radioactive radiation, which is also present in the 

space environment, is one of the factors in the manifestation of external influences and 

on the technical condition of aerospace technology. The radiation that occurs in the 

structures of integrated circuits when bombarded with high-energy particles leads to 

the generation of photocurrents that can change the operating characteristics of 

integrated circuits, in turn leads to failures in the transmission of information and to 

complete failure in emergency situations. 

The directions of improving the methods of accounting for the influence of 

atmospheric-optical communication lines on receivers are proposed. 
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ЗАЛЕЖНІСТЬ ПОКАЗНИКІВ ПРИЙОМУ ДИСКРЕТНИХ 

ПОВІДОМЛЕНЬ ВІД ВПЛИВУ НЕГАУСІВСЬКИХ ЗАВАД 
Бровко Євген Олексійович 

Державний Університет Телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут Телекомунікацій 

м. Київ 

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 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. 

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. 
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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 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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Державний Університет Телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут Телекомунікацій 

м. Київ 

Інформаційні та комунікаційні технології на основі систем телекомунікації у всьому світі визнані 
ключовими технологіями ХХІ століття, що на найближчі десятиріччя будуть основними двигунами 

НТП. Інформатизація освіти є частиною цього глобального процесу. Актуальною проблемою 

сьогодення є розробка таких освітніх технологій, які здатні модернізувати традиційні форми 

навчання з метою підвищення рівня навчального процесу у вищому навчальному закладі. 
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Світова практика розвитку та використання інформаційно-комунікаційних 

технологій (ІКТ) в освіті демонструє тенденцію до зміни традиційних форм 

організації освітнього процесу в умовах інформаційного суспільства. 

Разом з тим змінюється й зміст освіти, методики та дидактичні підходи. 

Отже, сучасними світовими тенденціями розвитку інформатизації освіти є: 

 створення єдиного освітнього простору; 

 активне запровадження нових засобів та методів навчання, що 

орієнтовані на використання інформаційних технологій; 

 синтез засобів та методів традиційного та комп’ютерного навчання; 

 створення системи випереджаючої освіти. 

 виникнення нового напрямку діяльності викладача – розробка 

інформаційних технологій навчання та програмно-методичних комплексів; зміна 

змісту діяльності викладача: з «репродуктора» знань до розробника нової 

технології (що з одного боку, підвищує його творчу активність, а з іншого – 

потребує високого рівня технологічної та методичної підготовки).  

 формування системи безперервного навчання як універсальної 

форми діяльності, що спрямована на постійний розвиток особистості протягом 

всього життя. 

Інформатизація освіти вимагає впровадження у вищу освіту інноваційних 

за змістом методів, засобів та форм професійної підготовки майбутніх фахівців 

нової формації, створення потужної інформаційної інфраструктури у вищих 

навчальних закладах з розвиненим інформаційно-комп’ютерним навчальним 

середовищем, впровадження Інтернет–технологій, електронного навчання, 

комунікаційних мереж (глобальних, національних, локальних). 

Використання інформаційно-комунікаційних технологій не зводиться до 

простої заміни "паперових" носіїв інформації електронними. Інформаційно-

комунікаційні технології дають можливість поєднувати процеси вивчення, 

закріплення і контролю засвоєння навчального матеріалу, які за традиційного 

навчання частіше всього є розірваними. Інформаційні технології дають 

можливість у більшій мірі індивідуалізувати процес навчання, зменшуючи 

фронтальні види робіт і збільшуючи частку індивідуально-групових форм і 

методів навчання. Також інформаційні технології сприяють підвищенню 

мотивації до навчання, розвитку креативного мислення, дозволяють економити 

навчальний час; інтерактивність і мультимедійна наочність сприяє кращому 

представленню, і, відповідно, кращому засвоєнню інформації. 

Разом з тим, інформаційно-комунікаційні технології не витісняють 

традиційні методи і прийоми, вони дозволяють наблизити методику навчання до 

вимог сьогодення. З цією метою здійснюється розширення використання в 

освітній галузі нових інформаційних освітніх технологій, які базуються на 

сучасній комп’ютерній базі, нових інтерактивних методах: комп’ютерні 

навчальні програми, технічні засоби навчання на базі аудіо-відеотехніки, 

дистанційні засоби навчання, телеконференції тощо. 

Актуальність інформаційних освітніх технологій зумовлена тим, що вони 
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вдосконалюють систему освіти і роблять ефективнішим навчальний 

процес. Сьогодні найбільше розповсюдження отримали комп’ютерні навчальні 

програми, зокрема, комп’ютерні підручники, діагностично-тестові системи, 

лабораторні комплекси, експертні системи, бази даних, консультаційно-

інформаційні системи, прикладні програми, які забезпечують обробку 

інформації.  

Між тим, провідні світові тенденції активізації аудиторної роботи 

студентів за рахунок використання ІКТ насьогодні зароджуються в лабораторіях 

та формуються у провідних університетах світу. Виходячи з цього, можна 

визначити дві групи тенденцій: сформовані сучасні та перспективні, тобто які 

насьогодні лише формуються - тенденції майбутнього. 
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Технологія WDM – результат багаторічних досліджень. Хоча технологічний прогрес вражає, 

збільшення продуктивності завжди досягається на тих самих основних ідеях, що містяться в 

концепції WDM. Чи з’явиться в майбутньому нова концепція, що відкриє шлях до нового типу 

оптичних систем? 

Мультиплексування з діленням довжини хвилі (WDM) – це  

Оптичний волоконний зв’язок значною мірою зобов’язаний двом 

додатковим умовам: приголомшливому збільшенню попиту на пропускну 

здатність між віддаленими точками та волоконно-оптичній здатності 

забезпечувати таку пропускну здатність. Два волоконно-оптична техніка 

передачі, що дозволяє використовувати кілька довжин світлових хвиль (або 

кольорів) для передачі даних через одне і те ж середовище. Два або більше 

кольори світла можуть рухатися по одному волокну, а кілька сигналів можуть 

передаватися в оптичному хвилеводі з різними довжинами хвиль або частот в 

оптичному спектрі.повсюдні застосування оптичного волоконного зв'язку: 

підводні системи та мережі далеких перевезень, безпосередньо використовують 

цей взаємозв'язок. Обидва високорозвинені додатки дають величезні успіхи 

завдяки співпраці з оптичними комунікаціями. Однак ненаситний попит на 
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пропускну здатність виходить за межі мереж далекого сполучення – мережі 

доступу та агрегації повинні масштабуватися, щоб задовольнити також попит. 

Мережі столичних районів (MANs), які заповнюють розрив між мережами 

далекого сполучення та мережами доступу користуються великою увагою, 

оскільки оптичні технології дозволяють створювати нові конструкції MAN. 

Майбутнє WDM містить у собі такі покращення, як: 

1. Більша ємність. Викликана збільшенням вимог до пропускної 

здатності Інтернету. 

2. Більша функціональність. Викликана необхідністю побудови 

високо-гнучких мереж, які можуть відповідати на швидко мінливі потреби 

бізнесу та споживачів. 

3. Більша швидкість. Викликана не тільки потребою у більшій 

пропускній здатності, але також властивими перевагами мультиплексування з 

розподілом часу (TDM), що в поєднанні з перевагами WDM робить можливим 

багато нових видів комунікаційних систем. 

4. Більше проникнення. Викликане потребою надати послуги більшої 

потужності ближче до замовника, будь то великий бізнес, малий бізнес чи навіть 

окремий споживач. 

5. Більше скорочення витрат. Перш ніж будь-яка з цих технологій 

зможе пробитися до споживача, необхідно розробити нові способи виготовлення 

компонентів WDM за більш низькою вартістю. 

Проте дослідники все ще стикаються з низкою важливих проблем у 

розвитку MAN. Мабуть, найбільш очевидною є необхідність досягнення більшої 

пропускної здатності, тобто 10-100 Тбіт/с, при збереженні конкурентних витрат. 

Досягнення цієї мети залежатиме від ефективного дизайну MAN. Не можна не 

враховувати необхідність підтримувати різноманітну суміш руху. Мережі 

повинні бути ефективними в пропускній спроможності, достатньо гнучкими для 

адаптації до вимог замовника та розробленими таким чином, щоб зменшити 

вимоги до обладнання в постачальників послуг. 

 
Література: 

4. Michel Joindot // State of the art and future ofWDM transmission 

5. https://www.ciena.com/insights/what-is/What-Is-WDM.html 

6. Haider A. Khan, M.A. Matin // The Future of WDM: An Engineering and Economic analysis 

 

 

 

 

ОГЛЯД ПЕРЕВАГ ЗАСТОСУВАННЯ IP-ТЕЛЕФОНІЇ 
Григор'єв Владислав Тимурович 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут Телекомунікацій 

м. Київ 

Сучасне життя надає не лише нові технології, але й диктує нові підходи до класичних, усталених 

роками. Для багатьох сучасних прикладних аспектів людської взаємодії кінцевим пристроєм 
абонентського доступу є персональний комп’ютер, тому ІР-телефонія може вважатися більш 
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зручним інструментом для цього. Водночас ця технологія є більш гнучкою при реалізації ефективних 

алгоритмів захисту інформації, що дозволяє її використовувати і в сфері бізнесу і в інших додатках. 

З точки зору кінцевого користувача, він не тільки збереже наявні переваги 

телефонної мережі загального користування, які включають широкий діапазон 

послуг, простоту використання, надійність і якість голосу, а й отримає наступні 

додаткові переваги: 

- більш низькі ціни на традиційні послуги телефонного зв'язку; 

- IP-телефонія одночасно підтримує голос і дані, задовольняючи вимогам 

конвергенції. Це означає, що клієнти отримають додаткові переваги від економії 

в розвитку, можливі за рахунок використання єдиної мережі; 

- феноменальна мобільність користувача, яку забезпечує мережу IP-

телефонії: дзвінки і факси автоматично перенаправляються в будь-яку точку 

світу, користувачі матимуть доступ до одного і того ж набору послуг незалежно 

від того, де і як вони підключаються до мережі; 

- новий набір пристроїв доступу, від традиційних телефонів і факсів до 

комп'ютерів; 

- Доступ до нових послуг (голосова пошта, конференц-зв'язок, передача 

факсу та ін.) через відкритий інтерфейс архітектури на базі IP, що забезпечує 

сумісність для широкого спектру розробників додатків; 

- можливість налаштування набору послуг; 

- простота оплати послуг IP-телефонії (зокрема за допомогою 

передплачених телефонних карток); 

- простота контролю користувачем стану його розрахункового рахунку 

(Зазвичай через web-інтерфейс). 

Крім того, до мережі IP-телефонії застосовні всі ті ж методи і технології 

забезпечення відмовостійкості, що й у звичайній комп'ютерній мережі. Також 

існують спеціальні методи по збереженню резервної телефонного зв'язку в разі 

втрати сполучення між віддаленим офісом і центром комутації телефонних 

викликів. 

Поряд з провайдерами IP-телефонії Інтернет-провайдери також можуть 

зайняти певну нішу на ринку послуг IP-телефонії, так як існуюча у них IP-

інфраструктура дає хороші можливості для упровадження послуг голосового 

зв'язку. Необхідні для цього апаратні і програмні засоби можна встановлювати 

поетапно. Інтернет-провайдери вже мають точки присутності, пов'язані з 

комутаторами місцевих провайдерів і операторів мережі загального 

користування. 

Для Інтернет-провайдерів послуга Інтернет-телефонії забезпечує наступні 

переваги: 

- заощадження капітальних вкладень за рахунок використання відкритих 

комп'ютерних платформ; 

- зниження експлуатаційних витрат як результат надання різноманітності 

послуг на базі єдиної мережі; 

- IP-мережі засновані на ряді універсальних глобальних стандартів, що 

дозволяє багатьом виробникам пропонувати свої продукти. 
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Завдяки цим стандартам, стала можлива відкрита конкуренція численних 

виробників апаратного забезпечення і провайдерів мережевих служб. 

Конкуренція призводить до зниження цін і розширює спектр послуг для 

кінцевого користувача; 

- безліч послуг може бути доступно через єдиний канал з користувачем, що 

означає більше послуг (прибутку) в розрахунку на одного користувача. 

 
Література: 

1. Beylkin G., Coifman R., Rokhlin V. Fast wavelet transforms and numerical algorithms I // Comm. Pure and 

Appl. Math. – 2017. – Vol. 44. – Pp. 141-183. 
2. Wickerhauser M. V. High-resolution still picture compression: Tech. rep.: Washington University, Dept. of 

Mathematics, 2015. 
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УДК 004.02 

ЩО ТАКЕ VLAN: ЛОГІКА, ТЕХНОЛОГІЯ І НАЛАШТУВАННЯ. 

РЕАЛІЗАЦІЯ VLAN В ПРИСТРОЯХ CISCO 
Дорошук Марія Миколаївна, 

 Бондарчук А.П. 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут Телекомунікацій 

м. Київ 

Це мережа віртуального типу, налаштувати її можна на світчі (смарт або 

керованому) другого рівня. По-іншому вона називається широкомовним 

доменом. 

По суті, VLAN являє собою мітку в кадрі, передану по мережі. У неї є ID. 

Під нього відводиться 12 біт, тобто мітка може мати нумерацію від 0 до 4095 

Важливо: зарезервовані 1-й і останній номери, використовувати їх не 

можна. 

Вілани - прерогатива не робочих станцій, а комутаторів. На портах таких 

пристроїв зазначено, в який віртуальної мережі вони знаходяться: весь трафік, 

що виходить через порт, буде відзначатися міткою - VLANом. Завдяки цьому 

він надалі зможе йти і через інші інтерфейси світчей, що працюють під цією 

позначкою. При цьому інші порти цей трафік приймати не будуть. 

Таким чином, створюється окрема підмережа, що не вступає у взаємодію 

з іншими підмережами без використання комутатора або роутера. 

Що дозволяє робити VLAN: 

 Побудувати мережу з незалежної логічною структурою. Побудова її 

топології не буде залежати від того, де фізично знаходяться компоненти 

мережі. 

 Розбити один такий домен на кілька: трафік широковещательного 

типу, який належить одному домену, не буде проходити через інший. Це 

дозволяє менше навантажувати мережеве обладнання. 

 Захистити мережу від стороннього втручання. Порт світча зможе 

ігнорувати і відкидати кадри, які надходять з інших VLAN, причому незалежно 

від початкового IP. 

 Групувати ПК, які входять в одну підмережу, і застосовувати 

політики на всю групу. 

 Здійснювати маршрутизацію за допомогою використання 

віртуальних портів.Далі ми більш детально розглянемо описані вище кроки. 

Щоб забезпечити можливість відправки і прийому трафіку, який належить 

іншій підмережі, портом, його необхідно перевести в стан транка або тегірованія. 

У першому випадку роз'єм пропускає трафік всіх VLAN, а в другому - працює з 

трафіком тільки деяких VLAN. 

Варто відзначити, що різному устаткуванню можуть знадобитися різні 

настройки. Так, деякі пристрої вимагають, щоб на фізичному інтерфейсі було 

зазначено стан конкретного порту. Для іншого ж обладнання може знадобитися 

вказати, що певний роз'єм належить тому чи іншому Вілану. Якщо ж буде 
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потрібно, щоб кілька VLAN йшли через один порт, то в в кожному з них 

необхідно вказати інтерфейс з тегом. 

Наприклад, на світча, що випускаються компанією Cisco, потрібно вказати 

дві речі: 

 Які порти і якими домен не тегіруются (режим access); 

 Які інтерфейси - транкові, тобто націлені на передачу трафіку всіх 

віртуальних підмереж. 

Межвіланна маршрутизація є класичною маршрутизацію підмереж. Але є 

відмінність: в нашому випадку кожної з підмереж відповідає конкретний 

віртуальний LAN на другому рівні. 

Як це працює? Наприклад, у вас - пара віланів: ID = 20 і ID = 30. На рівні 2 

одна мережа з їх допомогою розбивається на дві підмережі: їх хости один одного 

не виявляють. Щоб вони розпізнавали один одного і була можливість взаємодії 

між ними, потрібна маршрутизація трафіку обох віртуальних підмереж. З цієї 

причини кожному VLAN потрібен власний IP. Це можна зробити на девайсе 

третього рівня. Адреси будуть виконувати завдання шлюзів, які потрібні для 

забезпечення виходу в інші підмережі. Це дає можливість: 

 Налаштувати безпечний клієнтський доступ: члени однієї підмережі 

не зможуть потрапити в іншу. 

 Використовувати один VLAN для декількох фізичних портів світча. 

Виходить, на комутаторі рівня 3 можна відразу налаштувати маршрутизацію, не 

використовуючи зовнішній роутер. Або ж можна роутер, з'єднаний зі світче 2-го 

рівня з налаштованими VLAN, використовувати для створення віртуальних 

інтерфейсів в необхідній кількості. 

 Використовувати другий рівень у вигляді VLAN між 1 і 3 рівнями. 

Підмережі можна позначати як Віла, які призначені на певні інтерфейси. Також 

є можливість налаштувати один VLAN і розмістити в ньому кілька портів світча. 

Подібні мітки створюють для об'єднання девайсів, приєднаним до різних 

світча в одну мережу. Можна частину комп'ютерів згрупувати в один Вілан, а 

частина - в другій. Завдяки цьому ПК в різних доменах будуть функціонувати 

таким чином, ніби вони під'єднані до одного комутатора. Як ми вже говорили, 

обладнання, яке входить в різні Віла, розпізнавати один одного не зможе. Це 

також дає можливість створення гостьової мережі. 

Виходячи з усього вищесказаного, можна виділити чотири головні плюси 

застосування Virtual LAN: 

 Можливість гнучкого угрупування девайсів (в тому числі і 

комп'ютерів, які підключені до різних комутаторів) і створення таким чином 

ізольованою підмережі. 

 Зниження обсягу широкомовного трафіку: він просто не 

транслюється між різними підмережами. 

 Підвищення рівня безпеки та можливостей управління. Для кожної 

віртуальної підмережі можна застосовувати різні настройки безпеки і доступу. 

 Можливість знизити кількість використовуваних мережевих 

пристроїв і кабелів, адже для створення нової віртуальної підмережі не потрібно 
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купувати комутатор і прокладати кабель живлення. 

 
Література: 

1.  URL:: https://cisco.com.ua/. (дата звернення 24.04.21). 

2. Виртуальные локальные сети VLAN, Интранет Семенов Ю.А. (дата звернення 24.04.21). 

 

 

 

ОДНА З ПРОБЛЕМ ВПРОВАДЖЕННЯ 5G 

Жук Віктор Юрійович 

Державний університет телекомунікацій  

Навчально-науковий інститут Інформаційних технологій 

м. Київ 

На ринку виготовлення кремнієвих процесорів відчутний різкий дефіцит. Технології П'ятого 

покоління зв'язку не стрімко стають все більш доступними. 

Люди у всьому світі все частіше використовують мобільні пристрої для 

доступу до Інтернету, і кількість підключених пристроїв збільшується в 

геометричній прогресії. Але в той час, поки Україна ще не повністю покрила свої 

області стандартом минулого покоління, а саме 4G, в світі вже повним ходом 

впроваджуються технології 5G. Через це попит на процесори, та як наслідок – 

мобільні телефони, що підтримують, цей стандарт невпинно ростуть. Такий 

кремнієвий гігант, як TSMC, що виробляє процесори для Apple, Qualcomm, AMD 

і багатьох інших великих компаній, та займається споживчими технологіями, 

попередила, що нестача мікросхем може тривати до 2022 року. TSMC заявляє, 

що вже використовує свої фабрики з «більш ніж 100-процентним 

завантаженням», але в середньостроковій перспективі збільшує інвестиції в нове 

виробництво. Через нехватку процесорів, попит на нові рішення, як і ціна, також 

зростають. Не слід забувати, що 5G, позиціонується в основному, як технологія 

не для звичайного користувача, а для між-машинних комунікацій, інтернету 

речей, та технологій, де потрібна можливість над-швидкої передачі даних. Це 

означає, що дефіцит процесорів затримує розвиток не тільки мобільної 

інфраструктури в Україні, а також і транспортну, побутову, сферу бізнесу і 

багато інших. Компаніям що надають доступ до мереж 5G просто не вигідно буде 

на даному етапі розгорнути нові мережі, адже навіть потенціальних 

користувачів, на даному етапі не так і багато. До того ж, відносно нещодавно, а 

саме у 2018 році в Україні розгорнулися мережі 4G. Українські мобільні 

оператори зосереджені на розвитку технології LTE / 4G, В найближчі 2 роки 

оператори планують забезпечити доступ до швидкісної передачі даних в 

мережах 4G для 90% населення. 

Один з лідируючих мобільних операторів України – Vodafone отримає в 

своє розпорядження частоти необхідні для впровадження 5G в кінці 2021 року, і 

нова технологія може з'явитися вже в 2022 році. Все залежить від умов конкурсу 

та частотного діапазону. 2022 рік - це мінімально можливі терміни початку 

будівництва мереж 5G. У будь-якому випадку перші зони покриття 5G будуть 
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точковими, а ресурси операторів будуть зосереджені на реалізації прийнятих 

зобов'язань по 4G покриттю в невеликих населених пунктах і на дорогах, 

запевнив директор по стратегії компанії.  

 
Література: 

1. 1https://ain.ua/2020/11/20/5g-zapustyat-v-ukraine-ne-ranshe-2022-goda/  

2. 2https://www.theverge.com/2021/4/15/22385240/tsmc-chip-shortage-2022-intel-ceo-earnings-

graphics-cards-cpus-gpus 

3. 3https://www.vodafone.ua/ 

7. https://www.qualcomm.com/products/5g 

 

 

 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ЗВ’ЯЗОК ЯК 

НЕОБХІДНА СКЛАДОВА КОЖНОЇ УСПІШНОЇ КОМПАНІЇ 

Загоровський Владислав Володимирович 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут Інформаційних технологій 

м. Київ 

Припустимо, що заробіток і примноження капіталу – це формула. Тому якщо ми маємо 
безкінечну кількість часу – можемо заробити безкінечну кількість грошей. Тому залишилось лише 

зрозуміти, як саме цей час заощадити і користуватись ним з користю. 

Питання перспектив формування ринку телекомунікацій на інноваційних 

засадах, проблем інноваційного розвитку телекомунікаційних підприємств 

України досліджувалися такими вченими як: С.О. Гапоненко, М.А. Дем'янчук, 

Л.А. Захарченко, Я.Т. Карпа, Г.В. Толкачова та іншими. 

Саме тут нам на допомогу приходить зв’язок. Якщо раніше потрібно було 

відправляти посильно, відсилати телеграми, вибирати відповідальних, зараз все 

набагато простіше та швидше. Ви миттєво можете відправити повідомлення, 

указ, зв’язатись з бізнес партнером. Навіть можна провести нараду online, адже 

це просто. У цьому всьому нам допомагає зв’язок. Саме останні економить 

людству левову частку часу, який можна витратити на роботу, або на відпочинок 

від неї, хобі, сім’ю та інші корисні справи, щоб відпочити та повернутись з 

«свіжим» розумом та наснагою до роботи! 

Переваги корпоративного зв’язку: 

1. Перевагою мереж, яка випливає з їх приналежності до розподілених 

систем, перед автономно працюючими комп'ютерами є їх здатність виконувати 

паралельні обчислення. За рахунок цього в системі з декількома обробних вузла, 

які можуть досягти продуктивності, що перевищує максимально можливу на 

даний момент продуктивність будь-якого окремого, скільки завгодно потужного, 

процесора. Розподілені системи потенційно мають краще співвідношення 

продуктивність/ вартість, ніж централізовані системи. 

2. Ще одна очевидна і важлива перевага розподілених систем - це їх більш 

висока відмовостійкість. Під відмовостійкістю слід розуміти здатність системи 

виконувати свої функції при відмовах окремих елементів апаратури і неповної 
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доступності даних. Основою підвищеної відмовостійкості розподілених систем 

є надмірність. 

3. Використання територіально розподілених обчислювальних систем 

більше відповідає розподіленому характеру прикладних задач в деяких 

предметних областях, таких як автоматизація технологічних процесів, 

банківська діяльність і подібних. У всіх цих випадках є розосереджені по деякій 

території окремі споживачі інформації - співробітники, організації або 

технологічні установки. Ці споживачі автономно вирішують свої завдання, тому 

слід було б надавати їм власні обчислювальні засоби, але в той же час, оскільки 

можуть бути вирішені ними завдання логічно тісно взаємопов'язані, їх 

обчислювальні засоби повинні бути об'єднані в загальну систему. Оптимальним 

рішенням у такій ситуації є використання обчислювальної мережі. 

Використання мережі приводить до вдосконалення комунікацій між 

співробітниками підприємства, а також його клієнтами і постачальниками. Тому 

телекомунікаційна корпоративна мережа є невід’ємною частиною будь-якої 

компанії. 

 
Література: 

1. Maral, Gerard. VSAT networks / Gerard Maral. – 2nd edition p. Cm. 
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Інтернет речей є однією з найбільш перспективних технологій сучасності. Він відображує жагу 

людей невпинно рухатись вперед, змінює пропорції реальності та фантастики, покращує життя 

людей, автоматизує рутинні процеси. Широке поширення нових технологій має позитивно вплинути 

на розвиток наук шляхом зацікавлення мас та одночасного полегшення процесу навчання. 

IoT (Internet of things) – мережа яка пов’язує між собою різноманітні 

пристрої з метою покращення життя людей шляхом автоматизациї низки 

процесів та централізованого збору інформації. Найбільш поширеними 

прикладами IoT у на час є приєднання лічильник газу, електроживлення та води 

до мережі, це дозволяє вирішити низку проблем: 

1) у комунальних підприємств відпадає потреба в перевірках лічильників 

громадян 

2) передача даних про об’єми спожитих газу/електроживлення/води 

відбуваються без участі людини 

3) централізований збір даних дає можливість провести їх аналіз 

4) покращується безпека, до прикладу, за допомогою додаткового 

датчику газу під’єданого до мережі можна зафіксувати його витік та своєчасно 

попередити небезпечну ситуацію 



28 
 

До типових напрямків застосування IoT можна віднести: 

 1) промисловість – запрограмовані системи, сенсори, розумні машини та 

обладнання 

2) розумний будинок – розумна система обігріву та побутова техніка, 

наприклад чайник керуємий через телефон чи ванна з оптимальною для вас 

температурою заповнюється автоматично у вказаний момент часу. 

3) сільське господарство – широка мережа датчиків розподілених на полі 

нівелює необхідність перевірки стану рослин та грунту в ручному режимі. 

Першим у світі пристроєм приєднаним до мережі є автомат з напоями 

компанії Coca-Cola, він був встановлений в 1982 році в Університеті Карнегі-

Меллона. Автомат аналізував наповненість банками солодкого напою, а також 

слідкував за їх температурою. На сьогоднішній день в світі нараховується 

близько 22 мільярдів одиниць IoT пристроїв. 

Розвивається новий напрямок мереж і в Україні, зокрема в 2017 році було 

засновано компанію IoT Ukraine – перший український Національний оператор 

спеціалізованої мережі стандарту LoRaWAN. Вже наявні розгорнуті мережі в 

багатьох областях нашої батьківщини: Київська, Кіровоградська, Миколаївська, 

Одеська, Львівська та інші. До завершених проектів належать: 

1) Розумне освітлення виконане на парковці ТРЦ “ART MALL” 

2) Розумне сільське господарство на полях Agromino в околицях Харкова 

та Білої Церкви 

3) Моніторинг якості повітря в Києві 

4) Розумний облік комунальних приладів організовано в 

Кропивницькому, Луцьку, Петропалівську та Львові  

Дані проекти спроектовано та впроваджено на основі мереж 

широкосмугового діапазону LoRaWAN. В цілому початок інтернету речей в 

Україні покладено, наступними кроками буде поширення покриття мережі, 

залучення нових споживачів та інвесторів.  

 
Література: 

1. https://iotukraine.com 

2. https://www.it.ua/ru/knowledge-base/technology-innovation/internet-veschej-internet-of-things-iot 

3. https://deps.ua/ua/katalog/iot.html 
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На ряду з ростом інтернету речей, ростуть та змінюються потреби в технологіях, деякі 

з’являються, а деякі зникають або ж реорганізуються. В даній статті коротко описано основні 

технології які використовуються в сьогоденні для підключення тисяч пристрої до мережі. 

Пристрої інтернету речей різноманітні, а тому і організація останньої милі 

до них потребує різних параметрів. Наприклад, для датчику наявності 

автомобіля на паркомісці не потрібно передавати багато даних, а для камери 

відеоспостереження це буде одним із ключових параметрів роботи. 

Остання миля – канал між кінцевою точкою присутності провайдера, його 

обладнання, та обладнанням клієнта. Дві категорії на які можна розділити дану 

частину мережі: 

1) Провідна мережа – найбільшого поширення досягла вита пара з 

максимальною відстанню до ста метрів та швидкістю до одного гігабіту. 

Оптоволоконні кабелі – покривають відстань до сотень кілометрів, швидкість 

передачі до ста гігабіт за секунду. 

2) Безпровідні з’єднання, представлені у вигляді Wi-fi, з відстанню до 

десятків метрів та швидкістю до гігабіту в теорії та мобільні стандарти мереж, 

наприклад LTE зі швидкістю до трьох сотень мегабіт.  

У випадку з інтернетом речей, остання миля побудована на кабельній 

мережі не є доцільною, кількість датчиків є великою, відстані між датчиками 

також можуть бути великими, навіть в межах одного будинку важко передбачити 

розташування потенційних IoT пристроїв, а тим паче протягнути кабель до 

кожного з них. Саме тому для приєднання такого роду пристроїв 

використовують безпровідні мережі, зупинимось на них більш детально. 

Існуючі стандарти безпровідних мереж будь то Wi-fi та LTE згадані 

раніше, чи стандарти 3G UMTS та CDMA2000, всі вони розраховані на 

високошвидкісну передачу. Для IoT важливим є вартість каналу до кожного з 

пристроїв, а також енергоефективність. Існуючі стандарти не задовольняють ці 

потреби, через надто швидкий обмін та необхідність постійної синхронізації 

ресурс батареї кінцевого пристрою швидко себе вичерпає, до того ж базові 

станції мобільних провайдерів, не витримають великої кількості кінцевих 

пристроїв. 

Почалась розробка нових технологій, і знову відбулось розділення на два 

напрямки: 

1) Технології засновані на стандартах мобільного зв’язку: EC-GSM, eMTC 

та NB-IoT, останній став найбільш поширеним оскільки заснований на LTE. До 

переваг даного напрямку можна віднести використання існуючої 

інфраструктури, підтримку роумінгу та високу швидкість. Недоліками є 

ліцензований спектр, тарифи та вартість обладнання 

2) Технології LPWAN – малопотужні мережі, з великим радіусом дії та 

низьким енергоспоживанням за рахунок не високої швидкості передачі, 
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відсутності постійної синхронізації з кінцевими пристроями та низькими 

потужностями передавача. Два представника даного напрямку LoRaWAN та 

Sigfox мають багато відмінностей. Перший відноситься до широкополосних 

мереж, використовує як частотне так і кодове розділення каналів. Другий 

належить до вузькополосних мереж та використовує частотне розподілення 

каналів. Серед спільних рис цих двох технологій варто виділити роботу в 

неліцензійному спектрі з можливістю передачі на десятки кілометрів. 

Нині для побудови мереж речей найбільш використовуваним протоколом 

є LoRaWAN, його переваги перед Sigfox наступні: дешевизна, симетричність, 

швидкість, енергоефективність та відкритість. Варто зазначити що технології на 

основі стандартів мобільного зв’язку також доцільні, ключовою їх перевагою 

можна назвати високу швидкість, в деяких випадках вона може бути просто 

необхідною. 

Можна зробити висновок, при виборі технології останньої милі необхідно 

перш за все оцінити потреби які вона повинна задовольняти, потім оцінити 

присутність вже існуючих технології в потрібному місці, завантаженість 

радіоефіру тими чи іншими системами, тільки після таких базових аналізів 

вдасться обрати потрібну технологію. 

 
Література: 
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Вузькосмуговий Інтернет речей (NB-IoT) був розроблений з метою 

забезпечення недорогого, енергоефективного та глобального стільникового 

зв'язку для Інтернету речей. Через постійно зростаючу кількість підключених 

бездротових пристроїв, стало критично важливо, розробити ефективні методи 

управління ресурсами, які відповідають вимогам якості обслуговування (QoS) 5-

го покоління (5G). При проектуванні та розгортанні систем NB-IoT виникають 

проблеми, які потребують вирішення завдань таких як, низька швидкість 

модуляції передачі даних, енергоємні методи канального кодування та 

швидкозростаюча кількість підключених пристроїв. 

На відміну від мобільних мереж попередніх поколінь, очікується, що 

технологія 5G змінить роль, яку телекомунікаційні технології відіграють в 

суспільстві [1]. 

Міжнародний союз електрозв'язку (ITU) визначив кілька вимог 5G mMTC 

для роботи з додатками IoT [2]: термін служби батареї- 10 років при 200 байтах 

(UL) та 20 байтах (DL) в день;- покриття: 164 дБ при 160 біт / с;- щільність: 1 

мільйон пристроїв / км 2;- затримка: <10 секунд з 20-байтовим пакетом додатків;- 

додаткові функції, такі як позиціонування, багатоадресна передача, мобільність 

та інше. 

Щоб досягти таких вимог, 3GPP випустила ще три стандартних версії з 

участю: eNB-IoT: поліпшений NB-IoT; FeNB-IoT: подальше удосконалення NB-

IoT; NB-IoTenh3: поліпшена версія 3 NB-IoT; RLF: відмова радіоканалу; PRACH: 

фізичний канал довільного доступу; TDD: дуплекс з тимчасовим розподілом; 

RAT: технологія радіодоступу; TBS: розмір транспортного блоку; HARQ: 

автоматичний повторний запит Hybrib. 

Основна задача тут полягає в тому, як забезпечити співіснування NB-IoT з 

різними рівнями мережі 5G (фізичним та основним). 

На практиці 5G буде спочатку розгорнута в міських районах. Можливо, це 

вигідно з точки зору Інтернету речей, оскільки більшість ключових додатків IoT 

будуть підтримувати Smart Cities, Smart Кампуси та розумні будівлі. NB-IoT 

конкурує в частині інтеграції зі стільниковим зв'язком 5G з іншими технологіями 

Інтернету речей в неліцензійному діапазоні, такими як LoRa, Sigfox та інші.  

Однією з ключових переваг 5G IoT є висока пропускна здатнісь, яка 

необхідна для включення послуги 5G на основі розширеного мобільного 

широкосмугового зв'язку (eMBB). NB-IoT здатна обробляти багато 

комунікаційних аспектів мережі.  

Однак інтеграція NB-IoT з системами 5G передбачає і ряд проблем:  
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- відсутність узгодженої наскрізний архітектури; -проблеми 

поширення: системи 5G призначені для роботи на частотах міліметрового 

діапазону. Однак це створює проблему з точки зору проникнення сигналу 

всередину будівель [3];  

- проблеми множинного доступу; 

- проблеми з енергією: через те, що велика частина NB-IoT пристроїв 

обмежені з точки зору обробки, пам'яті та енергоресурсів. 

Незважаючи на різні проблеми, пов'язані з інтеграцією NB-IoT як частини 

IoT 5G, NB-IoT залишається дуже конкурентоспроможною в порівнянні з 

неліцензійними технологіями з точки зору вибору технології Інтернету речей, 

яка найкраще підходить для 5G системи. 
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Для організації комунікацій у мережі компанії зазвичай використовується 

мережева модель сучасного підприємства. Модель передбачає, що компанія має 

кілька географічно розділених філій, одним з яких є головний кампус. Для того, 

щоб офіс взаємодіяв між своїми локальними мережами (локальна мережа або 

локальна мережа), використовуйте з'єднання, створене за допомогою так званої 

технології World Area Network (або WAN).  

Технології WAN, що використовуються в корпоративних мережах, 

включають: 

 Канал другого або третього рівня, орендований через мережу 

передачі оператора зв'язку; 

 Підключення через телефонну мережу загального користування; 

 Тунель віртуальної приватної мережі (VPN) в Інтернеті. 

У наш час з’єднання VPN в Інтернеті стали дуже поширеними, оскільки 

вони набагато дешевші за орендовані канали, забезпечуючи при цьому досить 

якісну передачу даних. Кожна гілка повинна бути підключена до Інтернету, щоб 

встановити з'єднання VPN між гілками. 
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У випадку єдиного головного офісу, де розміщені основні інформаційні 

ресурси підприємства (наприклад, Центр обробки даних), основні потоки даних 

передаються між головним та підрозділами. Оптимальною топологією з'єднання 

VPN в цьому випадку є зірка з головною гілкою посередині. Можна 

використовувати технологію динамічних багатоточкових VPN-з’єднань 

(Dynamic Multipoint VPN або DMVPN), коли концентратор DMVPN 

встановлений у штаб-квартирі, а зв’язок між штаб-квартирою та будь-яким 

підлеглим здійснюється у разі необхідності передачі даних між їх. 

Якщо інформаційні ресурси розпорошені між різними підрозділами, крім 

того, існує потреба у постійній взаємодії між підрозділами, рекомендується 

використовувати постійні з'єднання VPN, такі як "точка-точка" (точка-точка), 

кожен з яких підключається два відділи. Для надійності потрібно зв’язати кожну 

гілку з кількома іншими. Цей підхід дозволяє зменшити шлях передачі пакетів, 

оскільки це відбувається безпосередньо між відділеннями відправника та 

одержувача, а також забезпечує стійкість мережі до окремих з'єднань VPN - 

пакети можуть передаватися через інші відділення, уникаючи пошкодженої 

області. 

Якщо загальна кількість гілок не перевищує 4-5, можна створити VPN-

з'єднання між кожною парою гілок, щоб створити повну мережу. Якщо у вас 

велика кількість філій, таких як Десятки, створення цілісної мережі з'єднань 

призводить до надмірної складності в конфігурації корпоративної мережі. У 

цьому випадку доцільно визначити 3-4 відділи як основні (основні) та створити 

цілісну мережу зв’язків між ними. Решта гілок для надійності з'єднані з двома 

стовбурами. Ця топологія називається "частковою сіткою". 

Ефективність корпоративної мережі багато в чому залежить від системи 

маршрутизації, що в ній реалізована. Щоб розглянути маршрутизацію 

корпоративної мережі, внутрішню структуру мережі філій можна представити як 

логічну модель, що включає наступне: 

 сегменти мережі для підключення кінцевих пристроїв; 

 зв’язок з іншими відділами; 

 підключення до інтернету; 

 транспортна інфраструктура. 

Транспортна інфраструктура забезпечує обмін даними між кінцевими 

пристроями в межах однієї гілки, між кінцевими пристроями, розташованими в 

різних гілках, і між кінцевими пристроями інтернет-філії. 

Попередні підходи не використовують протоколи динамічної 

маршрутизації у локальній мережі філії. Це значно спрощує налаштування та 

обслуговування. Однак динамічна маршрутизація необхідна для переходу 

відсіву в офісі через з'єднання VPN. 

Особливості динамічної маршрутизації між гілками: 

 у процесі динамічної маршрутизації беруть участь лише маршрутизатори 

VPN; 

 інформація про маршрути, якими обмінюються VPN-маршрутизатори 

філій, містить лише загальні префікси гілок типу 10..0.0 / 16; 
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 на процес маршрутизації між гілками впливає лише стан з’єднань VPN між 

ними, а зміни топології, що відбуваються в локальних офісних мережах, зовсім 

не змінюються; 

 обмін інформацією про маршрути здійснюється маршрутизаторами VPN 

за принципом "партнер-партнер" (peer-to-peer). 

Для переміщення трафіку між кожною парою гілок підключення VPN буде 

автоматично обрано безпосередньо між ними, оскільки відповідні маршрути 

матимуть найкоротшу довжину шляху, виміряну в AS (AS шлях). У разі втрати 

працездатності цього каналу трафік може передаватися через інші відділи. 

Стандартний набір атрибутів BGP використовується для ефективної реалізації 

внутрішньогалузевої політики маршрутизації. 

Згідно з розглянутими підходами, відділи мережі можуть використовувати 

лише статичну маршрутизацію, або динамічну маршрутизацію з простою 

конфігурацією типу OSPF з однією областю (єдиною областю). Немає 

необхідності перерозподіляти процеси маршрутизації між гілками та в 

локальних мережах філій. 
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Поширення радіохвиль в КВ каналі відбувається за рахунок відбиття від поверхні землі і від 

іоносфери, відповідно, земні і іоносферні радіохвилі. Причому іноді сигнал може перевідбивається 
кілька разів по дорозі від передавача до приймача. Земні хвилі швидко поглинаються землею, тому 

використовуються для ближнього зв'язку (до 70 км). 

На сьогоднішній день існує велика кількість систем і комплексів КВ 

радіозв'язку, призначених для передачі даних, тобто ведення цифрового зв'язку, 

серед яких можна виділити низькошвидкісні системи з підвищеною 

завадостійкістю і високошвидкісні системи. До першого типу можна віднести, 

наприклад, системи передачі даних з використанням широкосмугових сигналів і 

сигналів з псевдовипадковою перебудовою робочої частоти. Такі системи 

використовують для вирішення специфічних завдань, для забезпечення 

високонадійній доставки повідомлень невеликого обсягу в складних умовах при 

завадах. 
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Набагато більший інтерес представляють високошвидкісні системи 

передачі даних, що використовують смугу телефонного каналу (0,3 - 3,4 кГц). 

Такі системи використовуються для вирішення величезної кількості різних 

завдань від передачі формалізованих команд управління до передачі файлів. В 

даний час існує два основних підходи до побудови високошвидкісної системи 

передачі даних в КВ діапазоні: послідовні (одночастотні) і паралельні 

(багаточастотні). Паралельні системи, створені за технології OFDM (Orthogonal 

Frequency Division Multiplexing - мультиплексування з ортогональним частотним 

поділом каналів), забезпечують високу швидкість передачі за рахунок 

ефективного використання спектра, проте мають ряд недоліків, таких як значний 

пік-фактор інформаційного сигналу, що знижує енергетичні характеристики 

радіолінії, а також наявність побічних випромінювань через нелінійність 

вихідних трактів передавача. Для зниження впливу МСІ в паралельних модемах 

між символами використовують захисні інтервали (ЗІ). 

Для систем радіозв'язку, що функціонують в умовах складної 

електромагнітної обстановки і невисокого енергетичного потенціалу, наприклад, 

в системах зв'язку на борту літака або корабля, значний інтерес представляє 

використання послідовної передачі даних. У відомих системах такого типу 

застосовують принципи адаптивної корекції сигналів на приймальній стороні, 

що полягає в побудові коригуючого фільтра (КФ), компенсуючого спотворення 

сигналу, внесені радіоканалом, для чого в послідовність інформаційних сигналів 

здійснюють періодичні вставки тестових (зондуючих) сигналів відомої форми. 

Аналіз завадостійкості паралельного і послідовного модемів за умови 

забезпечення рівної інформаційної швидкості, показує ефективність і виграш 

послідовного модему в різних умовах. Таке порівняння є не зовсім коректним, 

тому що не враховує відмінність по ширині займаної смуги частот. Тому 

порівняння модемів при однаковій смузі і швидкості джерела інформації, що 

передається, а що утворюється надмірність в швидкості паралельного модему 

використовувати для підвищення завадостійкості. У підсумку в двопроменевому 

каналі з релеївскими завмираннями стійкість паралельного модему виявилася 

близькою до нижньої межі ймовірності помилки на біт для послідовного модему, 

що реалізує оптимальний при наявності МСІ алгоритм Вітербо, а використання 

субоптимальних реалізацій, поступається по завадостійкості паралельним 

модемів. В результаті, визначивши «кордон перевагу» модемів перевага 

віддається паралельним модемів як більш стійким до багатопроменевих. 
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Стек протоколів TCP / IP представляє собою набір протоколів зв'язку, на якому Інтернет і 
більшість комерційних комп'ютерних мереж працюють. Цей набір протоколів був названий на честь 

його двох основних протоколів TCP (протокол управління транспорту зв'язку) і IP (протокол 

міжмережевої взаємодії). Вони також є першими, два протоколи визначені. Як OSI модель, TCP / IP 

теж поділяється на рівні, і кожен рівень вирішує безліч проблем, пов'язаних з передачею даних, і 

забезпечує вищий рівень і використовує послуги нижнього рівня. 

Стек протоколів TCP / IP - це концептуальна модель і набір комунікаційних 

протоколів, використовуваних в Інтернеті та інших подібних комп'ютерних 

мереж. Ця модель називається TCP / IP бо вона включається в себе 2 

найважливіших мережевих протоколу сімейства TCP (Transmission Control 

Protocol) і IP (Internet Protocol), ці протоколи були створені і описані першими в 

стандарті моделі TCP / IP. Ця модель по-іншому називається моделлю DOD 

(Department of Defense - Міністерство оборони США). У 1976 році Боб Кан і 

Гвинт Серф вперше показали, як передати дані з використанням протоколу TCP 

по 3 різних мереж. Пакети пройшли за наступним маршрутом: Сан-Франциско - 

Лондон - Університет Південної Каліфорнії. Пакети даних вирушили через 

150000 км, і жодного біта не загубилося [1]. У 1978 році Гвинт Серф, Постел і 

Дені Кохен вирішили виділити в TCP дві окремі функції: протокол управління 

передачею (Transmission Control Protocol, TCP) і протокол Інтернету (Internet 

Protocol, IP). Протокол TCP призначений для розбивки повідомлення на 

дейтаграми і з'єднання їх в кінцевій точці маршруту. TCP забезпечує надійну, 

впорядковану і перевірену доставку потоку байтів між додатками, що працюють 

на хостах, сполучених за допомогою IPсеті. TCP широко використовується 

багатьма додатками, доступні через Інтернет, в тому числі World Wide Web 

(WWW), електронна пошта, протокол передачі файлів, Secure Shell, загальний 

доступ до файлів рівний-рівному, і потокове медіа-додатків. TCP оптимізований 

для точної доставки, а не для своєчасної доставки. Таким чином, TCP іноді тягне 

за відносно тривалі затримки (кілька секунд) під час очікування зіпсованих 

повідомлень або повторної передачі втрачених повідомлень. Це не дуже 

підходить для додатків реального часу, наприклад передача голосу по IP. 

Протокол TCP гарантує, що всі байти, отримані, будуть ідентичні з 

відправленими байтами і в відповідному порядку. Оскільки передача пакетів 

багатьма мережами не є надійною, метод, відомий як «метод позитивного 

підтвердження з повторною», використовується, щоб гарантувати надійність 

передачі пакетів. Цей основний метод вимагає приймач відповідати 

повідомленням підтвердження прийому, як він отримував дані. Відправник 

зберігав запис кожного пакета, він посилав і підтримував таймер з моменту, коли 

пакет був посланий. Відправник повторно передає пакет, якщо таймер 

закінчувався до того, як повідомлення було визнано. Таймер необхідний в разі, 
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якщо пакет губився. У стеці протоколів TCP / IP. Протокол TCP виконує функції 

протоколу транспортного рівня моделі OSI [2]. Протокол IP (Internet Protocol - 

міжмережевий протокол) є маршрутизації протоколом мережевого рівня стека 

протоколів TCP / IP. Цей протокол призначений для об'єднання окремих 

комп'ютерних мереж у всесвітню мережу Інтернет. Найважливішою функцією 

цього протоколу є адресація мережі. Завданням протоколу IP є доставка пакетів 

від вихідного вузла на призначений вузол тільки за допомогою функції IP-

адресація в заголовках пакетів. Для цього, IP визначає структури пакетів, які 

інкапсулюють дані. Він також визначає способи адресації, які використовуються, 

щоб позначати дейтаграмму з вихідними і призначеними інформаціями. IP 

відповідає за адресації хостів і для маршрутизації датаграми (пакети) від 

вихідного вузла до призначеному вузлу через один або кілька IP-мереж. З цією 

метою, Інтернет протокол визначає формат пакетів і забезпечує систему 

адресації, яка виконує дві функції: визначення вузлів і забезпечуючи логічну 

послугу визначення місця розташування. Існує кілька версій IP протоколу, але 

постійно використовуємо 2 версії, це IPv4 і IPv6. З версією IPv4 кожному вузлу 

мережі ставиться у відповідність IP-адреса довжиною 4 байта. Логічно, в мережі 

версії IPv6 використовується IP-адреса довжиною 6 байтів для адресації всіх 

вузлів мережі, тому IPv6 дозволяє адресувати значно більшу кількість вузлів, ніж 

IPv4 [3]. 
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Мережева модель OSI (Open Systems Interconnection model - базова еталонна модель взаємодії 

відкритих систем, ЕМВОС) являє собою концептуальну модель, яка характеризує і стандартизує 
комунікаційні функції телекомунікаційної або обчислювальної системи не залежить від їх 

внутрішньої структури і технології. Його метою є сумісність різних систем зв'язку зі 

стандартними протоколами. Модель розділить системи зв'язку в 7 шарів. У цій статті ми 

дізнаємося про архітектурі і принцип роботи моделі OSI. 

Мережева модель OSI (Open Systems Interconnection model - базова 

еталонна модель взаємодії відкритих систем, ЕМВОС) являє собою 
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концептуальну модель, яка характеризує і стандартизує комунікаційні функції 

телекомунікаційної або обчислювальної системи не залежить від їх внутрішньої 

структури і технології. Його метою є сумісність різних систем зв'язку зі 

стандартними протоколами. Модель розділить системи зв'язку в абстракції 

шарів. Оригінальна версія моделі визначили сім шарів. Мета цієї моделі є 

сумісністю різних систем зв'язку зі стандартними протоколами. Модель 

розділить системи зв'язку в абстракції шарів. Оригінальна версія моделі 

визначилася сім'ю шарів. Кожен шар має свої властивості, він використовує 

тільки функції його нижнього шару, і дозволяє тільки верхнього шару, 

використовує свої функції. Ця модель є продуктом проекту базової моделі зв'язку 

відкритих систем в Міжнародній організації зі стандартизації (ISО), 

підтримуваної ідентифікації ISO / IEC 7498-1. Мережева модель OSI описує 

протоколи і процедури передачі даних в різних мережевих середовищах з 

організацією сеансу зв'язку. 

Кожен рівень моделі OSI виконує певне завдання в процесі передачі даних 

по мережі. Базова модель є основою для розробки мережевих протоколів. OSI 

розділяє комунікаційні функції в мережі на сім рівнів, кожен з яких обслуговує 

різні частини процесу області взаємодії відкритих систем [1]. 

Рівень 1: фізичний рівень (Physical Layer) - найнижчий рівень, він визначає 

електричні і фізичні характеристики з'єднання даних, зв'язок між пристроєм і 

фізичного середовища передачі даних (наприклад, мідні або волоконно-оптичні 

кабелі, радіочастота). 

Рівень 2: Канальний рівень (Data Link Layer) забезпечує зв'язок між двома 

безпосередньо з'єднаними вузлами (node-to-node data transfer). Цей рівень 

призначений для виявлення та виправлення помилок, які можуть виникнути на 

фізичному рівні. Він визначає протокол для встановлення і припинити з'єднання 

між двома фізичними підключеними пристроями. 

Рівень 3: Мережевий рівень (Network Layer) забезпечує функціональні і 

процедурні кошти передачі блоку інформації, що передається протоколом без 

попереднього встановлення з'єднання і створення віртуального каналу 

(називається датаграммой) від одного вузла до іншого підключений до тієї ж 

мережі. 

Рівень 4: Транспортний рівень (Transport Layer) забезпечить надійну 

передачу інформації від відправника до одержувача через одну або кілька мереж, 

зберігаючи при цьому якість сервісних функцій. Транспортний рівень контролює 

надійність даної лінії зв'язку з управлінням потоком, сегментацією і 

десегментаціей і контролем помилок. 

Рівень 5: Сеансовий рівень (Session Layer) забезпечує підтримку сеансу 

зв'язку. Він встановлює, управляє і завершує з'єднання між локальними або 

віддаленими програмами. Він забезпечує повний дуплекс, напів-дуплекс, або 

симплекс операції. Сеансовий рівень звичайно реалізується в середовищах 

додатків, що використовують віддаленими викликами процедур. 

Рівень 6: рівень представлення (Presentation layer) перетворює протоколи і 

забезпечує кодування-декодування даних. Запити програм, наданих прикладного 
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рівня, на рівні уявлення перетворюються в формат для передачі по мережі, а 

отримані з мережі дані перетворюються в формат додатків. 

Рівень 7: Прикладний рівень (Application Layer) є шар OSI ближче до 

користувача, як прикладному рівні користувачі взаємодіють безпосередньо з 

програмним додатком. Функції прикладного рівня, як правило, включають в себе 

ідентифікацію комунікаційних партнерів, визначення доступності ресурсів і 

синхронізації зв'язку. 
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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. 

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. 

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, залежно від 
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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; 

 легкість підключення нових абонентів та зручність обслуговування 

(підключення, відключення або вихід з ладу одного або декількох абонентських 

вузлів ніяк не позначається на роботі інших). 

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. 

 
Література: 

1. Телекомунікаційні мережі : Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. К. Стеклов, Л. Н. Беркман. - 
К. : Техніка, 2001.  

2. Поліщук В.О. Побудова мереж доступу за технологією 40G – TDMA PON : диплом на здобуття 

кваліфікаційного рівня бакалавр; 18.05.2017 – Київ, 2017 

 

 

 

 



41 
 

ТЕХНОЛОГІЯ ДОСТУПУ ETHERNET 

Кравцов Віктор Павлович 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут Телекомунікацій  

м. Київ 

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 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. 
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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. 

Ethernet - одна з найпоширеніших мережевих технологій. Це пов’язано з 

його високою надійністю, гнучкістю, низькою вартістю та простою реалізацією. 

Ethernet широко застосовується в локальній 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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При організації обліку в торговельній мережі важливу роль відіграють програмні та технічні засоби 

автоматизації, а так само забезпечення маркування всього товару, який надходить у продаж. 
Накопичувальні знижки, бонусна система, бути конкурентоспроможним та оптимальний підбір 

рішення (програмного забезпечення та обладнання) зроблять покупця постійним клієнтом. 

Сучасні магазини і торгові мережі являють собою складну систему складів, 

що вимагає оперативного обліку продажів і переміщень товарів. Без 

автоматизації обліку руху товарів і грошей досягти успіху в цьому бізнесі досить 

складно. Темп сучасного бізнесу не дозволяє відкладати процес реєстрації руху 

товарів. Більш того, автоматизація в торгівлі важлива не тільки як засіб 

тотального обліку товару в інтересах власників бізнесу, але, перш за все, в 

інтересах покупців як засіб поліпшення швидкості і якості обслуговування, 

звільнення часу продавця, щоб вільно спілкуватися з покупцем. 

Зазвичай тільки частина товару має штрих-кодову маркування, виконану 

виробником. Для не марковані товару торговельна мережа повинна сама 
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сформувати штрих-код і прикріпити його до товару. Це можна зробити за 

допомогою спеціалізованого торгового обладнання: принтери етикеток, сканери 

штрих-кодів, термінали збору даних. 

З точки зору автоматизації торгової мережі, кожна торгова точка - це 

автономний центр реєстрації руху товару і грошей з можливістю передачі даних 

на центральний сервер торгової мережі. У таких торгових мережах зустрічається 

дві основні схеми постачання товаром: централізоване і децентралізоване 

постачання [1, c. 98]. 

Централізоване постачання є кращим для автоматизації обліку, оскільки 

забезпечує єдине маркування товару на центральному складі. При такому 

постачанні вимоги до інформаційних систем на торгових точках суттєво нижче, 

ніж при децентралізованому постачанні. На торгову точку надходить уже 

підготовлена інформація про товар у вигляді накладних внутрішньої передачі, а 

товар вже маркований і готовий до продажу. Така система постачання зобов'язує 

вводити на підприємстві штрихове кодування документів. 

Децентралізоване постачання вимагає від системи автоматизації 

забезпечення реєстрації товару, що надходить, при необхідності - його 

маркування штрих-кодом. Присвоєний товару штрих-код унікальний в межах 

всієї торгової мережі. 

Розподілена інформаційна система торгової мережі повинна забезпечувати 

єдину накопичувальну систему знижок і єдину політику знижок, можливість 

переміщення товарів між будь-якими торговими точками мережі, передавати 

дані про продажі на центральний сервер і отримувати назад інформацію про 

ціни, нові товари, клієнтів і сумах їх покупок на інших торгових точках. Сервер 

торгової мережі накопичує інформацію про роботу всіх торгових точок, веде 

єдиний фінансовий облік по кожній торговельній точці, при необхідності, 

забезпечує єдине ціноутворення, розраховує прибутковість точок. 

Гостра конкурентна боротьба за покупця, як правило, ведеться саме за 

допомогою прив'язки покупця дисконтною карткою. Тому, в торгівлі 

промисловими товарами обов'язково повинна існувати система знижок, яка 

приваблює і стимулює активність покупців. Дисконтні картки роблять покупця 

постійним клієнтом магазину. Саме цей психологічний трюк робить покупця 

постійним клієнтом. При цьому, важливо не просто наявність дисконтної карти 

з постійною знижкою, а наявність в магазині накопичувальної системи знижок, 

яка стимулює покупця робити покупки саме тут, поступово заробляючи 

збільшення знижки для себе. Однак, організувати накопичувальну систему 

знижок можливо тільки за умови автоматизації обліку товару і клієнтів [1, c. 154]. 

Ніщо так сильно не дратує нашого покупця, як необхідність чекати своєї 

черги, тому прискорення обслуговування завжди виправдано і окупає витрати. 

Автоматизація обліку грає в цьому процесі провідну роль. Основний інструмент 

для продавця - сканер штрих коду. Він дозволяє вибрати товар зі складу, 

визначити відсоток знижки клієнта по його дисконтною карткою. 

При такому підході процес освоєння роботи з програмою для продавців не 

представляє складнощів. Знання залишків товару на складі по певного 
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постачальника дозволяє легко зробити замовлення закінчується товару. Крім 

цього, автоматизація дає продавцеві необхідний ступінь інформованості про 

наявність потрібного покупцеві товару, розміру, кольору, матеріалу, сезону, 

виробника, колекції. 

Найважливішим фактором успішної автоматизації торгового об'єкта 

(мережі) є оптимальний підбір рішення (програмного забезпечення та 

обладнання), яке повинно повністю відповідати бізнес-процесам Замовника [1, 

c. 2]. Тобто правильна оцінка поточних бізнес-процесів (для існуючого торгового 

об'єкта) і правильне розуміння змін в них, яких необхідно досягти шляхом 

автоматизації, а також правильне тимчасове і ресурсне планування самого 

впровадження - це і є формула успіху для рітейлера в процесі автоматизації. 

Ще одним важливим фактором при виборі рішення для автоматизації є 

сума витрат для підтримки рішення в працездатному стані і оцінна 

недоотриманий прибуток при виході рішення з ладу (скільки ресурсів потрібно 

витрачати на те, щоб все працювало, і скільки втрат зазнає рітейлер в разі, якщо 

щось то не працює). Вимоги рітейлерів до обладнання досить прості: помірна 

вартість, достатній функціонал, локалізація (можливість застосування в Україні), 

інтегрованість (можливість зв'язки обладнання з системою управління торгового 

об'єкта), невисока вартість володіння (низький відсоток виходу з ладу і швидке 

усунення проблем), високий рівень підтримки в будь-якій точці України, 

здійснення оперативного гарантійного та післягарантійного ремонту. 
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Постійне зростання трафіку змушує вчених шукати вихід з цієї ситуації. Технологія удосконалення 

приймачів з поліпшеною квантовою частотою зможе домогтись покращення зв'язку, що допоможе 
нам вдосконалити приймачі. Таким чином, вирішивши цю проблему, ми досягнемо мінімізації 

швидкості передачі помилок та споживання енергії, продвинутися вперед в сфері високошвидкісних 

телекомунікацій і запобігти дефіциту потужності. 

Технологія може запобігти кризі потужності, збільшивши пропускну 

здатність, одночасно зменшивши споживання енергії. 

Волоконно-оптичні технології - це святий Грааль високошвидкісних 

телекомунікацій на далекі відстані. Тим не менше, зважаючи на постійне 
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експоненціальне зростання інтернет-трафіку, дослідники попереджають про 

зменшення потужності. 

У роботі AVS Quantum Science, виданою AIP Publishing, дослідники з 

Національного інституту стандартів і технологій та Університету штату 

Меріленд показують, як приймачі з квантовим розширенням можуть зіграти 

вирішальну роль у вирішенні цієї проблеми. 

Вчені розробили метод для вдосконалення приймачів на основі 

властивостей квантової фізики, щоб різко збільшити продуктивність мережі, 

одночасно значно зменшивши швидкість передачі помилок (EBR) та споживання 

енергії. 

Волоконно-оптична технологія покладається на приймачі для виявлення 

оптичних сигналів і перетворення їх в електричні сигнали. Звичайний процес 

виявлення, здебільшого внаслідок випадкових коливань світла, виробляє 

"постріл шуму", який зменшує здатність виявлення і збільшує EBR. 

Щоб вирішити цю проблему, сигнали повинні постійно посилюватися, 

оскільки пульсуюче світло стає слабшим вздовж оптичного кабелю, але існує 

обмеження для забезпечення належного посилення, коли сигнали стають ледь 

відчутними. 

Продемонстровано, що покращені квантові приймачі, які обробляють до 

двох бітів класичної інформації та можуть долати шум пострілу, покращують 

точність виявлення в лабораторних умовах. У цих та інших квантових приймачах 

використовується окремий опорний промінь з однофотонним зворотним зв'язком 

виявлення, тому опорний імпульс врешті-решт відміняє вхідний сигнал для 

усунення шуму пострілу. 

Проте вдосконалений приймач дослідників може декодувати до чотирьох 

бітів за імпульс, оскільки він краще справляється з розрізненням різних вхідних 

станів. 

Для більш ефективного виявлення вони розробили метод модуляції та 

впровадили алгоритм зворотного зв'язку, який використовує точний час 

виявлення однофотонних фотонів. Тим не менше, жодне окреме вимірювання не 

є досконалим, але нова “цілісно” розроблена система зв'язку дає в середньому 

все більш точні результати. 

"Ми вивчали теорію зв'язку та експериментальні методи квантових 

приймачів, щоб розробити практичний телекомунікаційний протокол, який 

максимально використовує квантові вимірювання", - сказав автор Сергій 

Поляков. "Завдяки нашому протоколу, оскільки ми хочемо, щоб вхідний сигнал 

містив якомога менше фотонів, ми максимізуємо шанс на те, що еталонний 

імпульс оновлюється до потрібного стану після самого першого виявлення 

фотонів, тому в кінці вимірювання EBR є мінімізовано". 
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За останні десятиліття волоконно-оптична технологія зробила революцію в телекомунікаційній 

галузі, дозволивши забезпечити високопродуктивну зв'язок на великі відстані та мережеве взаємодія 

при приголомшливо низьких витратах.  

Волоконна оптика також зіграла важливу роль у багатьох інших сферах: 

вони використовувалися для забезпечення світла для точної маркування та 

різання; як практичний потужне лазерне джерело високої когерентності; для 

систем візуалізації; і як засіб для освітлення в важкодоступних місцях, не кажучи 

вже про штучні ялинки. Ще до того, як волоконна оптика стала популярною в 

телекомунікаційній галузі, волоконно-оптична технологія показала свої 

перспективи в галузі промислового та екологічного зондування. Десятиліття 

досліджень в даний час переводяться на безпечні і точні вимірювальні прилади 

на основі волокон, в тому числі гіроскопи, датчики температури, гідрофони і 

хімічні монітори. Дійсно, волоконно-оптичні датчики знаходять застосування 

всюди - від залізниць, тунелів і мостів до промислових печей і систем видалення 

відходів. 

Волоконно-оптичні датчики особливо універсальні, коли засновані на 

екологічно чутливих інтерферометрах, які використовують волоконну 

архітектуру, або при моніторингу поведінки кольору або кольору, чутливого до 

довжини хвилі. Перша категорія включає інтерферометри для вимірювання 

полів динамічного тиску (наприклад, гідрофони і геофони) і інтерферометр 

Саньяка для обертання; останній включає майже всі спектроскопічні, в тому 

числі датчики, засновані на взаємодіях з проміжними реагентами (наприклад, 

кислотно-лужним індикатором), і прямі спектроскопічні вимірювання в газах, 

рідинах і твердих тілах. Ця категорія також включає в себе екологічно чутливі 

спектральні фільтри, з яких Fiber Bragg Grating (FBG) є найбільш відомою. 

Дуже важливий - але набагато менш очевидний - механізм модуляції 

включає взаємодії між падаючим світлом, матеріалом самого волокна і 

навколишнім середовищем, навколишнього волокно. Ці взаємодії, з яких 

комбінаційне розсіювання світла і випромінювання є найбільш значними, 

викликають характерні нелінійні зміни в спектрах світла, що поширюється 

уздовж волокна як в прямому, так і, що важливо, в зворотному напрямках. 

Дійсно, здатність оптичних волокон виробляти передбачуване зворотне 

розсіювання відкриває нові перспективи для сенсорних застосувань. Сенсорні 

системи, які можуть вимірювати тимчасову затримку між запуском і 

поверненням назад розсіяного випромінювання, можуть використовуватися для 

дослідження навколишнього середовища уздовж волокна. Ці так звані методи 

розподілених датчиків є унікальними для волоконно-оптичної технології. 
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Розподілені датчики полегшують вимірювання деформації і температури 

на дуже великих довжинах взаємодії - до багатьох десятків кілометрів. Крім того, 

в залежності від модуляції часової обробки на занедбаному світлі поле 

деформації або температури може бути дозволено з більш ніж достатньою 

точністю по довжині датчика близько 1 метра, а в деяких системах навіть менше. 

Аналогічним чином, оптоволоконні датчики можуть бути легко сконфігуровані 

в мультиплексовані конфігурації масивів точкових вимірювальних пристроїв. 

Кожен пристрій вимагає тільки один оптичний джерело для харчування мережі. 

Ця здатність мультиплексувати до декількох сотень точок опитування є ще 

однією визначальною рисою оптоволоконних датчиків. 

Волоконно-оптичні датчики продовжують розвиватись. Як і в інших 

областях фотоніки, дослідники натхнені перспективою впровадження нових 

технологій в контекст сенсорів і вимірювальних приладів. Фотонні кристали і 

волокна фотонних кристалів виглядають цікаво - хоча дослідники ледь почали 

з'ясовувати, як інтерпретувати ці перспективи в кілька ортогональної середовищі 

сенсорної системи. Потужні лазери на основі волоконно-оптичної технології 

забезпечують особливо інноваційні нелінійні характеристики матеріалів. 

Волоконно-оптичний конус, без сумніву, знову з'явиться в якості зонда для 

дослідження структур в мікроскопічному або навіть наноскопічному масштабі. 

Інновації в обчислювальній техніці і доступність розширеної можливості 

обробки даних також допоможуть поліпшити нашу здатність інтерпретувати 

дані з великих масивів аналогічних датчиків і привести до корисних комбінацій 

додаткових датчиків. Існують також можливості з оптичними 

Мікроелектромеханічні системами, хоча їм ще належить зробити свій внесок в 

якості волоконно-оптичних сенсорних технологій. Експлуатація технології 

волоконно-оптичних датчиків буде розширюватися повільно, але неухильно. 

Паралельно дослідницьке співтовариство буде продовжувати досліджувати нові 

інструменти і шукати можливості їх застосування. 
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Рівень сучасної цивілізації визначається обсягом переданої та переробляється. Як показують теоретичні та 

статистичні дослідження, обсяг переданої інформації зростає пропорційно квадрату приросту валового 
продукту, при цьому реальний попит на засоби її передачі постійно перевищує прогнозований. Бурхливий 

розвиток телекомунікаційних технологій, застосування оптичних методів передачі інформації не залишило 

осторонь і техніку охоронного телебачення. Всі труднощі, пов'язані з використанням коаксіального кабелю і 

кручений пари (обмеження дальності передачі, частотні спотворення) зникають з впровадженням 

широкосмугових мереж з цифровими методами передачі даних на базі волоконно-оптичних ліній зв'язку.  

При довжині лінії зв'язку понад 500 м, застосування оптоволокна 

виправдано навіть з точки зору витрат на створення тракту передачі відеосигналу 

з необхідною якістю. Якщо взяти до уваги інші фактори - пропускну здатність, 

конфіденційність, високий ступінь електричної ізоляції - то виграш в 

застосуванні оптичного волокна буде більш відчутним. Це призводить до 

необхідності сфери застосування різних способів передачі відеоінформації 

розглядати в системі координат смуга пропускання - дальність передачі. У цьому 

випадку найбільш наочно демонструються області безумовного переходу до 

оптоволокну - передача одного відеосигналу на відстань більше кілометра і 

передача великих потоків відеоінформації на будь-які відстані при фізичних 

обмеженнях на лінію зв'язку. 

Найбільш важливі переваги оптоволоконних ліній зв'язку загальновідомі. 

Підкреслимо відсутність частотних спотворень відеосигналу, несприйнятливість 

до перешкод і наведень і тенденцію до зниження ціни. Оптоволокно виготовлено 

з кварцу, основу якого складає двоокис кремнію - широко поширений, а тому 

недорогий матеріал. Запаси піску на планеті, на відміну від міді, навряд чи 

будуть виснажені в найближчому майбутньому. До недавнього часу багатьох 

лякали технологічні труднощі зрощування і оконцовкі волоконно-оптичних 

кабелів. Сучасні технології стиковки оптичних кабелів дозволяють монтувати 

лінії зв'язку, не маючи високої кваліфікації і дорогого устаткування, що робить 

їх особливо привабливими при виконанні робіт власними силами в умовах 

постійної ротації монтажників. 

Основними недоліками волоконно-оптичних ліній зв'язку є схильність 

світловодів радіації, за рахунок якої з'являються плями затемнення і воднева 

корозія скла, що призводить до мікротріщин в волокні. Тим не менше, 

використання волоконно-оптичних технологій є одним з ключових напрямків 

розвитку систем охоронного телебачення. 

Принципи побудови волоконно-оптичних систем передачі відеоінформації 

та технічні характеристики конкретних моделей устаткування неодноразово 

висвітлювалися на сторінках спеціалізованих видань. Нам би хотілося звернути 

увагу читача на останні досягнення в області волоконно-оптичних технологій, 

поки ще мало представлені на російському ринку. 
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Волоконно-оптичні мережі легко можна модернізувати для передачі 

більшого обсягу відеоінформації шляхом заміни тільки приймально-

передавального обладнання. Досить ефективним є метод ущільнення оптичних 

несучих - WDM (Wavelength Division Multiplexing). Суть цього методу полягає в 

тому, що ряд інформаційних потоків, які переносяться кожен на своїй оптичної 

несучої, за допомогою спеціальних пристроїв - оптичних мультиплексорів 

об'єднуються в один оптичний сигнал, після чого він вводиться в оптичне 

волокно. На приймальній стороні проводиться зворотна операція 

демультиплексування. 

Грубе спектральне мультиплексування є технологією передачі даних, що 

дозволяє одночасну передачу різних протоколів по одному оптичному кабелю. 

Воно базується на використанні оптичних каналів, віддалених один від одного 

на відстані 20 нм. Ці оптичні канали, що лежать в діапазоні від 1270 нм до 1610 

нм специфіковані рекомендацією G-694.2 Міжнародного телекомунікаційного 

союзу (ITU). При розширенні діапазону вниз до 1270 нм число можливих каналів 

передачі збільшується до 1 Однак в цьому випадку виникають дві проблеми. 

Технологія CWDM продовжує час життя існуючих волоконно-оптичних 

мереж шляхом використання сітки частот, що не використовуються 

традиційними прийомопередавачами. Технологія інваріантна до протоколів 

передачі інформації, що дозволяє організувати різні телекомунікаційні послуги 

в одній транспортному середовищі. Збільшення частотного відстані між 

каналами призводить до помітного зниження вартості активних і пасивних 

компонентів в порівнянні з технологією DWDM (щільне спектральний 

мультиплексування з відстанню між каналами 0,8 нм). Крім того, грубе 

мультиплексування забезпечує гнучкість системи передачі інформації і 

можливість реалізації різних топологій - точка-точка, з'єднання з 

відгалуженнями (drop-and-insert), кільце. 

 
Література: 

1. Морозов "Оптичні кабелі", Вісник зв'язку, N 3,4,7,9, 1993. 

2. "Волоконно-оптичні лінії зв'язку" Довідник. під ред. Свечникова, С.В. і Андрушко Л.М., Київ 

"Техніка", 1988. 

3. "Волоконно-оптична техніка", Техніко-комерційний збірник. М., АТ ОСЬ, N1, 1993. 

 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЇ WI-FI 6E 802.11AX ТА WI-FI 

7 802.11BE 
Онищенко Владислав Володимирович 

Барін Владислав Валерійович 
Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут Телекомунікацій 

м. Київ 

Всі ми стикалися з проблемою підключення до мережі WiFi, швидше за все, проблема була в 

перевантаженні спектра. Якщо у нас занадто багато пристроїв які намагаються підключитися до 
однієї і тієї ж смуги частот, то деякі пристрої прочнуть відключатися. З кожним днем ми бачимо 



50 
 

все більше і більше нових точок доступу WiFi, і це впливає на якість, надійність, швидкість 

з’єднання.  

Згідно з дослідженнями, середня кількість бездротових пристроїв, що 

підключаються до мереж Wi-Fi, подвоїлася за останні роки і, як очікується, 

збільшиться утричі до 2023 року. Практично будь-який пристрій WiFi, яким ви 

володієте сьогодні, можливо завдяки стандартам, створеним IEEE. Ці стандарти 

існують кілька десятиліть і реалізуються групою під назвою Wi-Fi Alliance, в яку 

входять практично всі великі компанії, що створюють пристрої Wi-Fi - Apple, 

Microsoft, Intel, Samsung, Cisco і т.д. Wi-Fi Alliance спрощує впровадження цих 

стандартів компаніями, а споживачам - розуміння новітніх технологій. 

Велика перевага Wi-Fi 6 полягає в тому, що він дозволяє вашому 

маршрутизатору краще взаємодіяти з декількома пристроями одночасно. Це 

може зробити кращими з'єднання між пристроями в міру того, як в мережу 

додаються нові. Але з більш високими швидкостями відбувається зменшення 

дальності. 

Wi-Fi 6E - це новітній стандарт, який використовує абсолютно нову смугу 

частот - 6 ГГц. Таким чином, пристрої, сумісні з Wi-Fi 6Е, взагалі не є частиною 

діапазону 2,4 або 5 ГГц, а замість цього працюють на частоті 6 ГГц. Стандарт 

заснований на WiFi 6 і має аналогічні показники швидкості. Частота 6 ГГц не є 

просто новою смугою радіохвиль для використання маршрутизаторами, а й 

великою смугою, яка не вимагає перекриття сигналів, як на деяких існуючих 

каналах Wi-Fi. У новому спектрі досить місця для одночасної трансляції до семи 

потоків Wi-Fi з максимальною пропускною спроможністю і без перешкод один 

одному - і все це без використання будь-якого раніше доступного спектра. Щоб 

бути більш конкретним, FCC відкриває діапазон 1200 МГц у діапазоні 6 ГГц. 

Протягом останніх двох десятиліть Wi-Fi працював в діапазоні частот приблизно 

400 МГц, і всі доступні канали доводилося розділяти в межах цього обмеженого 

простору. Очікується, що канали в діапазоні 6 ГГц матимуть розмір 160 МГц 

кожний. В повсякденному житті ми все одно не досягнемо великих швидкостей, 

але це допоможе нам прискоритись.  

Ринок шостого покоління Wi-Fi, IEEE 802.11ax, тільки набирає обертів, і 

регулюючі органи відкривають спектр 6 ГГц для Wi-Fi 6E. Але вже ведеться 

робота над наступним поколінням, а саме IEEE 802.11be, також відомим як Wi-

Fi 7 або надзвичайно висока пропускна здатність (EHT). Основна мета 802.11be 

- збільшити пропускну здатність даних до десятків гігабіт за секунду при низькій 

затримці, щоб йти в ногу з останніми тенденціями в області додатків, такими як 

потокове відео надвисокої чіткості, додатки віртуальної реальності або 

доповненої реальності.  

Wi-Fi 7 буде працювати, як і Wi-Fi 6E, в діапазонах 2,4 ГГц, 5 ГГц і 6 ГГц 

з деякими невеликими змінами в тональної площині. Ключовими елементами для 

досягнення більш високої пропускної здатності є збільшена смуга пропускання 

каналу до 320 МГц, до 16 просторових потоків і модуляція 4096QAM. Ці 

розширені функції кидають виклик сьогоднішнім налаштувань тестування Wi-

Fi.  
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Досить сказати, що мине якийсь час, перш ніж ми знову будемо писати про 

Wi-Fi 7, але тим часом від Wi-Fi 6 ще багато чого залежить. 
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Останнім часом люди намагаються поліпшити спілкування, щоб зробити 

його максимально мобільним, зменшуючи тим самим залежність від зовнішніх 

пасивних обвісів. Це є причиною створення бездротової мережі Wi-Fi. 

Wi-Fi є товарним маркою Wi-Fi Alliance для бездротових мереж на основі 

стандарту IEEE 802.11. Технологія Wi-Fi спочатку стала стандартом, за яким 

слідували виробники мобільних пристроїв. Поступово мережі Wi-Fi почали 

використовувати малі та великі офіси для організації внутрішніх мереж та 

підмереж, а оператори створили власну інфраструктуру для забезпечення 

бездротового доступу до Інтернету. У бездротовій мережі доступ до переданої 

інформації набагато простіший, ніж у дротовій мережі, і може вплинути на канал 

даних. Досить розмістити відповідне обладнання в зоні покриття мережі. 

Втручання між клієнтом і точкою доступу третього пристрою переспрямовує 

зв'язок між ними самостійно, дозволяючи видаляти, спотворювати або 

нав'язувати неправдиву інформацію. Перехоплюючи та блокуючи інформацію на 

каналах Wi-Fi, щоб знищити конфіденційність інформації, питання цілісності та 

доступності є дуже актуальними.  

Розробники стандарту IEEE 802.11 поставили собі за мету - забезпечити 

безпеку передачі даних через бездротові локальні мережі. Для забезпечення 

конфіденційності та захисту даних, що передаються авторизованими 

користувачами через бездротові мережі, були розроблені різні методи 

шифрування. 

Першим способом захисту передачі інформації є стандарт шифрування 

WEP (Wired Equivalent Privacy). Він забезпечує можливість шифрування даних, 

переданих через бездротове середовище, забезпечуючи тим самим їх 

конфіденційність [1]. Шифрування WEP має багато недоліків: механізм обміну 

ключами та перевірку цілісності даних, малорозрядний розмір ключа та вектор 

ініціалізації, метод автентифікації та сам алгоритм шифрування. 
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З метою розробки більш безпечної версії бездротової локальної мережі 

було створено специфікації 802.11i, включаючи WPA та WPA2. Вони є 

розширеною та модифікованою версіями протоколу WEP. Основна відмінність 

полягає в тому, що повідомлення можна не тільки зашифрувати, але й 

аутентифікувати. Наприклад, WPA підтримує стандарт 802.1X та EAP 

(розширюваний протокол автентифікації), а WPA2 підтримує шифрування 

відповідно до AES (Advanced Encryption Standard) та IEEE 802.11i. 

Усі атаки WEP базуються на недоліках шифру RC4, таких як можливість 

конфліктів між векторами ініціалізації та змінами кадрів. Усі типи атак 

вимагають перехоплення та аналізу бездротової мережі. Залежно від типу атаки, 

кількість кадрів, необхідних для хакерської атаки, також різна. 

Для алгоритму WPA вже існує технологія вторгнення в мережу через 

недоліки TKIP (Тимчасовий протокол цілісності ключів). Використовуючи його, 

ви можете читати дані передачі з точки доступу на пристрій і навіть надсилати 

на пристрій помилкові повідомлення. Однак WPA2 не є вразливим до таких атак 

і забезпечує безпечну передачу даних. Сьогодні єдиним способом обійти захист 

WPA2 є метод "грубої сили", який заснований на зборі переданих пакетів даних, 

порівнянні їх між собою та подальшому пошуку ключів. 

Використовуючи такі програми, як Aircrack, використання WEP-

шифрування для атаки бездротових мереж відбувається дуже швидко і не 

вимагає спеціальних навичок. Це відрізняється від шифрування WPA та WPA2. 

Для шифрування WPA та WPA2 вибір пароля може зайняти багато часу. Процес 

вибору 8-значного пароля, що складається лише з цифр (середня швидкість 

вибору пароля становить 1280 ключів / сек) для злому не перевищуватиме 22 

годин. При використанні літер у паролі його складність збільшиться на 8 

символів. Навіть у таких протоколів, як WPA2, є лазівки, але в даний час це все 

ще найнадійніший протокол безпеки. 

 Тому для забезпечення безпеки Wi-Fi потрібно використовувати 

шифрування WPA2, і для ускладнення завдання вибору пароля рекомендується 

використовувати складний буквено-цифровий пароль. 
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Комп'ютерна мережа — система зв'язку між двома чи більше 

комп'ютерами. У ширшому розумінні комп'ютерна мережа — це система зв'язку 

через кабельне чи бездротове середовище, самі комп'ютери різного 

функціонального призначення і мережеве обладнання [1]. 

Для того щоб мережа працювала ефективно потрібно звернути увагу на 

такі параметри: 

- Сформулювати критерії ефективності роботи мережі; 

- Визначити безліч варійованих параметрів мережі; 

- Визначити поріг чутливості для значень критерію ефективності [2]. 

Продуктивність мережі передачі даних в більшості випадків характеризує 

пропускною спроможністю каналу і способом передачі даних по каналу. 

Існуючі стандартні методи передачі даних не завжди є максимально 

ефективними з точки зору швидкодії. Застосування в мережах, побудованих з 

використанням маршрути-заторів, додаткових засобів отримання інформації 

про топології мережі, а також ступеня завантаженості окремих її сегментів, в 

тому числі про можливі маршрути проходження пакетів, дає можливість своє-

тимчасово реагувати на зміни і вибирати оптимальні маршрути. Стиснення 

переданих даних істотно збільшує швидкість передачі інформації. Так, 

використання потокових алгоритмів стиснення дає можливість організувати 

адаптивний метод передачі даних, враховуючи різні фактори, такі як: 

- швидкість каналу передачі даних; 

- тип переданої інформації; 

- продуктивність передавального/приймаючого пристрою. 

Спосіб організації зберігання і доступу до даних є також одним з 

важливих факторів, що впливають на продуктивність мережі передачі даних. 

Розвиток високошвидкісних мереж дає можливість організовувати так звані 

мережі зберігання даних [3].  

Таким чином, з розвитком нових більш високопродуктивних мережевих 

технологій, є можливість підібрати під свої потреби ефективний варіант 

налаштування, що знизить навантаження мережі, та збільшить ефективність 

пропускної здатності пакетів. 
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В даний час швидкість розвитку телекомунікаційної галузі є найшвидшою. 

Оскільки зростання клієнтської бази оператора зв'язку сповільнився, трафік 

також збільшився завдяки впровадженню нових технологій та збільшенню 

частки послуг на основі IP. З огляду на ці тенденції, оператори зв'язку 

впроваджують нові послуги, що призводить до переходу від телекомунікаційних 

мереж до декількох послуг. 

У свою чергу, це накладає певні обмеження на роботу телекомунікаційних 

мереж. Потрібно відповідати вимогам до якості обслуговування-якості 

обслуговування (QoS), для різних категорій трафіку якість обслуговування, як 

правило, не тільки різна, але й суперечлива. Для того, щоб одночасно відповідати 

різним вимогам якості обслуговування в комунікаційній системі, необхідно 

впровадити систему управління дорожнім рухом, а система управління дорожнім 

рухом повинна враховувати характеристики різних категорій трафіку та 

забезпечувати ефективний перерозподіл мережевих ресурсів. 

Для поліпшення якості обслуговування (QoS) переданого мережевого 

трафіку важливо знайти гнучкий спосіб управління мережевими ресурсами, щоб 

забезпечити збалансоване завантаження його ресурсів та гарантовану якість 

обслуговування для неоднорідного користувацького трафіку в мультисервісна 

мережа. 

В даний час користувачі мультисервісних мереж все більше цікавляться 

такими послугами, як відеоконференції та доступ до Інтернет-послуг. Метод 

забезпечення якості обслуговування різнорідного трафіку ще не повністю 

вирішений. 

Для вирішення цієї проблеми необхідно впровадити категорії послуг для 

різних типів трафіку та систему управління трафіком, яка забезпечить конкретні 

категорії послуг для різних типів трафіку шляхом перерозподілу мережевих 

ресурсів. В даний час тема управління дорожнім рухом є дуже актуальною, 

оскільки не існує єдиного способу вирішення цієї проблеми. 

Одним із способів забезпечити ефективну передачу трафіку, підтримуючи 

параметри якості обслуговування (QoS), є використання технології комутації 

міток MPLS з кількома протоколами. Це досягається за рахунок використання 

технології інженерного руху (TE) за допомогою використання механізму 

збалансування навантажень мережевих ресурсів, вибору найкращого маршруту, 

застосування процесу утримання та розподілу мережевого трафіку та механізму 

збалансування трафіку та запобігання перевантаженню. 

MPLS (Multi-Protocol Label Switching) - це технологія, що базується на 

етикетках, для швидкої комутації пакетів даних у мережі з декількома 

протоколами. MPLS розроблений і позиціонується як засіб для побудови 

високошвидкісної магістральної мережі IP, але його сфера застосування не 
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обмежується IP-адресою, але може бути розширена на будь-який трафік 

мережевого протоколу маршрутизації. 

MPLS заснований на принципі перемикання ярликів. Кожен переданий 

пакет даних асоціюється з тим чи іншим класом мережевого рівня (прямий 

еквівалентний клас, FEC), і кожен клас мережевого рівня ідентифікується 

певною міткою. Значення мітки унікальне лише для шляху між сусідніми 

вузлами в мережі MPLS, яка називається маршрутизатором перемикання міток 

(LSR). Мітка передається як частина будь-якого пакету даних, і спосіб прив'язки 

до пакету даних залежить від використовуваної технології канального рівня. 

Маршрутизатори LSR отримують відповідну інформацію про топологію 

мережі, беручи участь в алгоритмах маршрутизації-OSPF, BGP, IS-IS. Потім він 

починає взаємодіяти з сусідніми маршрутизаторами для розповсюдження міток, 

які будуть використовуватися для обміну в майбутньому. Розподіл міток між 

LSR Налаштуйте шлях перемикання міток (шлях перемикання LSP) у домені 

MPLS. 

Кожен LSR містить таблицю, що відповідає потрійному префіксу адреси 

одержувача "вхідний інтерфейс, вхідна мітка", вихідний інтерфейс і пара 

вихідних міток. "Старе значення мітки замінюється новим ярликом у полі" 

джерельна мітка "таблиці, а потім пакет надсилається на наступний пристрій у 

шляху LSP - той, що має найдовший префікс адреси в таблиці маршрутизації, що 

використовується в традиційна маршрутизація Адреса відправника. 

Мережа MPLS розділена на дві зони з різними функціями - основну зону 

та прикордонну зону. Ядро складається з пристроїв, які потребують підтримки 

MPLS і беруть участь у процесі маршрутизації потоку протоколу комутації 

MPLS. Маршрутизатор ядра підтримує лише комутацію. 

Як результат, в прикордонній зоні проводяться інтенсивні розрахунки, а в 

ядрі - ефективна комутація, що дозволяє оптимізувати конфігурацію пристроїв 

MPLS на основі їх розташування в мережі. 

Тому головною особливістю MPLS є відокремлення процесу комутації 

пакетів від аналізу IP-адреси в заголовку, що приносить багато привабливих 

особливостей. 

Отже, технологія MPLS дозволяє дуже ефективно підтримувати необхідну 

якість обслуговування, не порушуючи гарантій, що надаються користувачам. 

Використання механізмів управління буфером та чергою (таких як WRED, WFQ 

або CBWFQ) в LSR дозволяє операторам мережі MPLS контролювати розподіл 

ресурсів та ізолювати окремий користувацький трафік. 

Використання чітко визначених маршрутів у мережі MPLS не має 

недоліків стандартної IP-маршрутизації від джерела, оскільки вся інформація 

про маршрутизацію міститься в мітці, а пакети даних не повинні містити 

проміжних адрес вузлів, тим самим покращуючи управління балансуванням 

навантаження мережі. Периферійний маршрутизатор визначає рівень 

обслуговування пакетів даних, які він отримує. Відповідно до цього типу 

послуги, пакунку буде присвоєно ярлик. Виходячи з цієї мітки, визначте 

наступний маршрутизатор, до якого буде потрапляти цей пакет. Там мітка буде 



56 
 

перерозподілена, і пакет переміститься до наступного маршрутизатора. Це 

триватиме доти, доки пакет не дійде до маршрутизатора призначення. Там тег 

буде видалено та надіслано користувачеві. 

Технологія оптимізації трафіку (інженерія TE) відіграє важливу роль в 

оптимізації управління трафіком у мережах MPLS (Multi-Protocol Label 

Switching). Технологія інженерного руху базується на ідеї збалансування 

використання різних мережевих ресурсів (інформації, буферів та каналів). Факти 

засвідчили, що ефективність технології інженерного руху була покращена в 

принципі багатьма інструментами управління мережевим трафіком.Протоколи 

резервування ресурсів RSVP-TE та LDP-TE, протоколи маршрутизації IS-IS-TE, 

OSPF-TE це трохи засвідчили. 

Одним з найефективніших методів є надання рекомендованих методів черг 

інженерної інженерії для управління чергами в мережі MPLS. 
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З розвитком інформаційних технологій постає потреба в збільшенні пропускної здатності 
бездротових мереж. Для створення складних високопродуктивних бездротових мереж, які б 

дозволили підвищити швидкість і надійність передачі інформації та забезпечити високу щільність 

абонентів, можуть бути використані точки доступу з підтримкою нового стандарту передачі 

IEEE 802.11ax, який задовільняє вищеперераховані потреби. 

Мета дослідження. Дослідити нові можливості передачі інформації через 

бездротову мережу з високою швидкістю передачі даних та умови використання 

точок доступу з підтримкою стандарту IEEE 802.11ax. При побудові бездротової 

мережі з високою швидкістю передачі даних необхідно забезпечити достатню 

пропускну здатність для обслуговування великої кількості абонентів, належне 

відношення рівня сигналу до рівня шуму по всій зоні обслуговування, ефективне 

використання ефірного часу та усунення перешкод між точками доступу. 

 Результати дослідження. Досягаються поставлені цілі за допомогою 

переваг які надає використання стандарту IEEE 802.11ax. 

Стандарт 802.11ax підтримує теоретичну межу швидкості передачі даних 

до 9 Гбіт в секунду, тоді як в попереднього формату 802.11ac цей показник не 
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перевищує 3,5 Гбіт. В реальності швидкість передачі даних у кінцевого 

користувача збільшиться на 40%. Зростання швидкості стався внаслідок 

використання так званої квадратурної амплітудної модуляції (QAM) 1024 - 

технології передачі цифрового сигналу в аналоговому вигляді. 

802.11ax використовує метод доступу OFDMA що забезпечує більшу 

ефективність шляхом застосування тимчасового і частотного ресурсів, 

потужності і синхронізації між станціями й користувачами. Хоча максимальна 

швидкість передачі не збільшується на фізичному рівні, така схема дозволяє 

чергувати одночасні передачі від великої кількості користувачів, скорочуючи 

затримку для кожного з них. OFDMA дозволяє нарізати смугу 20, 40, 80 і 160 

МГц на додаткові дрібніші підканали з визначеним кількістю піднесучих. 

Найменший виділений підканал в стандарті 802.11ax становить 26 піднесучих (2 

МГц). У каналі 20 МГц є 9 доступних підканалів з 26 піднесучих, що дозволяє 

використовувати на приймання і передачу до 9 різних кадрів. 

На теперішній час економія енергії є важливий параметр для пристроїв. За 

допомогою системи Target Wake Time пристрої з підтримкою стандарту IEEE 

802.11ax можуть синхронізуватися з роутером тільки під час безпосередньо 

передачі даних. Тобто роутер вмикає Wi-Fi-модуль на пристроях, 

використовуючи його, тільки коли користувачеві це необхідно. В інший час, 

наприклад, коли смартфон буде лежати на столі без використання, система Target 

Wake Time буде відключати модуль Wi-Fi в ньому. 

Висновки і перспективи. З розвитком бездротових технологій з'являється 

можливість створення складних високопродуктивних бездротових мереж, які 

дозволяють збільшити швидкості передачі, зменшити затримки, підвищити 

надійність та гарантувати повноцінне паралельне функціонування значної 

кількості абонентського обладнання. 

Підвищення рівня ефективності бездротових мереж дозволить значно 

збільшити кількості передаваних даних до абонентського пристрою, що виведе 

якість застосунків, які використовують VR/AR/MR та Ultra HD, на новий рівень. 

Це призведе до збільшення використання цих технологій у сферах навчання, 

охорони здоров’я, муніципальної інфраструктури та розважального сектору. Як 

наслідок стануть потрібними нові застосунки/програми/рішення, що будуть 

створювати новий користувацький досвід з урахуванням всіх переваг нового 

стандарту. 
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Сучасні мобільні мережі знаходяться в постійній гонці за зростаючим попитом на покриття, 

ємність і якістю обслуговування клієнтів. Досягнення цих цілей вимагає переосмислення традиційної 

архітектури мобільних мереж. 

Кожне десятиліття змінюється покоління мобільного зв'язку. На цей момент 

прийнято вважати, що останнім поколінням є стандарт 4G, але з кожним днем 

все більше і частіше з'являється інформація про тестування і впровадження 

мережі 5G. 

Розробка і впровадження п'ятого покоління мобільних мереж стане 

проривом в галузі зв'язку за рахунок таких інновацій як: 

 Масиви MIMO; 

 Нові діапазони; 

 Network slicing; 

 D2D (Device-to-device). 

5G не просто удосконалення наявної мережі зв'язку. Це якісна, нова технологія, 

яка дозволить модернізувати бізнес-моделі в багатьох компаніях різних 

галузевих областей. 

Найсильніше розвиток нового покоління вплине на міську інфраструктуру. 

Основною технологією стане Інтернет речей. Таким чином, мережі п'ятого 

покоління дозволять взаємодіяти між собою не тільки різним гаджетам і 

пристроїв, а й всім сферам діяльності людини. 

Будь-яка нова розробка оператора вимагає розробки нового ПЗ або зовсім 

нового обладнання, тому мережа операторів постійно розширюється. Все це 

супроводжується рядом певних складнощів і веде до подорожчання мережі, і як 

наслідок до подорожчання послуг для абонентів. 

Ефективною технологією, що дозволяє скоротити обсяг обладнання і 

спростити обслуговування інфраструктури, може стати програмно-обумовлена 

мережа SDN (Software-Defined Networks). Дана технологія сприяє цифровий 

трансформації сервісів на хмарні технології. Основою принципу є дистанційне 

керування мережею і пристроями передачі даних, простіше кажучи програмно. 

Віртуалізація мережевих функцій NFV (Network Functions Virtualization) 

дозволяє віртуалізувати функції мережевих елементів операторів мобільного 

зв'язку, разом з цим дозволяє реалізувати «мережу за запитом». NFV передбачає 

поділ апаратної та обчислювальної частини. За виконання мережевих функцій 

відповідає приватне апаратне забезпечення. Дана технологія дозволяє 

віртуалізувати ці функції, тобто переводить на рівень ПЗ. 

В першу чергу дана технологія буде затребувана у операторів зв'язку, які 

готуються до запуску високошвидкісного покоління мобільного зв'язку 5G. За 
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допомогою NFV оператори зможуть отримати багатий мультимедійний контент 

і нові сервіси. 

Важливу роль відіграє хмарна інфраструктура Cloud RAN, яка є частиною 

мережі радіодоступу NG-RAN, що приходить на зміну традиційної мережі 

радіодоступу (RAN) в мережах п'ятого покоління. Дана мережа заснована на 

реалізації моделей базової станції для мереж 5G з використанням технології 

віртуалізації NFV і має ряд переваг: 

1. забезпечення реалізації програмно-визначених мультистандартних 

базових станцій NR/E-UTRA; 

2. гнучкість і масштабованість віртуальних рішень; 

3. розміщення обладнання базових станцій в ЦОД високого рівня надійності 

і безпеки. 

Технології SDN та NFV спрямовані на оптимізацію роботи мережі, але 

використовують різні методи досягнення поставленої задачі. SDN передбачає 

поділ площини управління мережею і транспорту для забезпечення 

централізованого управління мережею, для більш ефективного використання 

ресурсів мережі. NFV в свою чергу - для оптимізації мережі, переносить 

мережеві функції (такі як DNS, DHCP та інші) у віртуальне середовище, 

відокремлюючи їх від апаратного забезпечення. 

 
Література: 

4. http://1234g.ru/ 

5. https://nag.ru/articles/article/30498/tehnologii-5g-setey.html 
6. Тихвинский В.О., Бочечка Г.С. Перспективы сети 5G и требования к качеству их 

обслуживания // Електрозв’язок, 2014. – № 11. – С. 40. 

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ШИФРОВАНОГО VPN КАНАЛУ ДЛЯ ЗВ'ЯЗКУ З 

ВІДДАЛЕНИМИ ФІЛІЯМИ 

Сивик Олександр Степанович 

Сподарцев Ілля Миколайович 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут Телекомунікацій 

м. Київ 

В даний час всі сучасні великі компанії проводять чітку політику розвитку IT структури компанії. 

Основною частиною цієї структури є розробка і впровадження корпоративної мережі. Звичайним 
явищем для великої корпоративної мережі є наявність централізованого адміністрування всіх філій, 

а також побудова розподіленої мережі, що дозволяє пов'язувати між собою як різні філії, так і 

окремих працівників. 

Віртуальна приватна мережа (VPN) - це технологія, яка створює безпечне 

і зашифроване з'єднання в менш захищеної мережі, наприклад, в Інтернеті. 

Технологія VPN була розроблена таким чином, щоб дозволити віддаленим 

користувачам і філіям безпечно отримувати доступ до корпоративних додатків і 
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інших ресурсів. Для забезпечення безпеки дані проходять через захищені тунелі, 

а користувачі VPN повинні використовувати методи перевірки автентичності, 

включаючи паролі, токени або інші унікальні процедури ідентифікації для 

доступу до VPN серверу. 

VPN використовуються при необхідності доступу до віддалених ресурсів, 

до яких можна підключитися тільки через Інтернет. Послуги VPN є важливими, 

за допомогою яких дані можуть транспортуватися безпечно і надійно. 

VPN-мережу подібна простий клієнт-серверній архітектурі, де сервер 

відповідає за зберігання і спільне використання зашифрованих даних, надаючи 

шлюз для комунікації і авторизації клієнтів, підключених до мережі, в той час як 

VPN-клієнти, як і клієнти в ізольованих локальних мережах, можуть відправляти 

запити на сервер для отримання загальної інформації, встановлювати з'єднання 

з іншими клієнтами по VPN і обробляти захищену інформацію. 

VPN використовує загальнодоступну телекомунікаційну інфраструктуру, 

таку як Інтернет, щоб надати віддаленим користувачам безпечний доступ до 

мережі своєї організації. Це особливо важливо, коли співробітники 

використовують загальнодоступну точку доступу Wi-Fi або інші способи 

доступу в Інтернет і підключення до своєї корпоративної мережі. 

При встановленні зв'язку по мережі VPN, протоколи тунелювання, 

використовувані мережею VPN (наприклад, PPTP, L2TP, IPSec та інші), 

обертають пакети даних в інші пакети, шифрують їх, і відправляють через 

тунель. 

Існує два основних типи VPN: VPN віддаленого доступу і Site-to-Site VPN. 

VPN віддаленого доступу дозволяє користувачеві підключатися до 

приватної мережі та віддалено звертатися до її послуг і ресурсів. З'єднання між 

користувачем і приватної мережею відбувається через Інтернет, при цьому воно 

є безпечним і конфіденційним. 

Site-to-Site VPN. VPN-з'єднання між вузлами також називається з'єднанням 

між маршрутизаторами і головним чином використовується в корпораціях. 

Компанії, мають офіси в різних географічних точках, використовують VPN-

з'єднання між сайтами, щоб підключити мережу одного офісу до мережі в 

іншому офісі. Коли кілька офісів однієї і тієї ж компанії підключаються з 

використанням типу VPN «точка-точка», він називається VPN-мережею на 

основі Інтранет. Коли компанії використовують тип VPN типу «сайт-сайт» для 

підключення до офісу іншої компанії, він називається VPN на основі 

екстрамережі. В основному VPN-з'єднання між сайтами створює віртуальний 

міст між мережами в географічно віддалених офісах і з'єднує їх через Інтернет і 

підтримує безпечний та приватний зв'язок між мережами [1-4]. 

Так як VPN-з'єднання між сайтами засноване на зв'язку між 

маршрутизаторами, в цьому типі VPN один маршрутизатор виступає в ролі VPN-

клієнта, а інший маршрутизатор в якості VPN-сервера. Зв'язок між двома 

маршрутизаторами починається тільки після перевірки автентичності між 

ними.Обґрунтування використання VPN-доступу замість приватної мережі 
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зазвичай зводиться до витрат і можливостей: або немає можливості мати 

приватну мережу, або це занадто дорого. 

Служби VPN використовуються також для інших цілей. VPN можуть 

приховувати активність користувача, що особливо корисно для 

загальнодоступних підключень. VPN також дозволяють користувачам 

підключатися до сайтів, які можуть бути заблоковані географічно. 
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Безпека це один з найголовніших параметрів гарної мережі. Інтернет надає людям як великі 

можливості, так і великі загрози. Важливість даного критерію зростає пропорційно до збільшення 

кількості пристроїв та важдивості даних систем в нашому повсякденному житті та на роботі. 

На другому рівні моделі OSI працюють комутатори, DSLAM-и, VoIP 

шлюзи та інші пристрої основним призначенням яких є підключення кінцевих 

клієнтів до мережі, будь то мережа провайдера для виходу в Інтернет чи локальна 

мережа організації. В сучасному світі Інтернет став основним засобом 

комунікації, а отже питання безпеки важливе як ніколи.  

L2 пристрої можна вважати границею мережі, саме вони здатні 

найефективніше обмежити небажаний трафік. Серед доступних в наш час засобі 

варто відокремити наступні: 

1) Обмеження кількості MAC адрес на порту комутатора. Командою 

switchport port-security ми включаємо загальним режим захисту. Потім, за 

допомогою switchport port-security maximum 1 ми можемо обмежити кількість 

mac-адрес, пов'язаних з даним портом. Після цього можемо в ручному режимі 

вказати необхідно адресу, або ж дозволити ту яка висить на порту в даний 

момент за допомогою команди switchport port-security mac-address sticky.Далі, 

задаємо поведінку в разі порушення правила switchport port-security violation 

{shutdown | restrict | protect}: порт або відключається, і потім його потрібно 

піднімати вручну (shutdown), або відкидає пакети з незареєстрованого МАС і 

пише про це в консоль (restrict), або просто відкидає пакети (protect). Крім 

очевидної мети - обмеження числа пристроїв за портом - у цієї команди є інша, 

можливо, більш важлива: запобігати атакам. Одна з можливих - виснаження 

CAM-таблиці.  
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2) DHCP Snooping. 

Інша можлива атака націлена на DHCP сервер. Як ми знаємо, DHCP 

забезпечує клієнтські пристрої всією необхідною інформацією для роботи в 

мережі: ip-адресою, маскою підмережі, адресою шюза за замовчуванням, DNS-

сервера і іншим. Атакуючий може підняти власний DHCP, який у відповідь на 

запит клієнтського пристрою буде віддавати в якості шлюзу адресу 

підконтрольної атакуючому машини. Відповідно, весь трафік, спрямований за 

межі підмережі обдуреними пристроями, буде доступний для вивчення 

атакуючому - типова man-in-the-middle атака.  

Для того, щоб захиститися від подібного виду атак, використовується 

функція під назвою DHCP snooping. Ідея зовсім проста: вказати свічу, на якому 

порту підключений справжній DHCP-сервер, і дозволити DHCP-відповіді тільки 

з цього порту, заборонивши для інших. Включаємо глобально командою ip dhcp 

snooping, потім говоримо, в яких VLAN має працювати ip dhcp snooping vlan 

номер (а). Потім на конкретному порту говоримо, що дозволено пропускати 

DHCP-відповіді: ip dhcp snooping trust. 

3) IP Source Guard. 

Після включення DHCP Snooping'а, він починає вести у себе базу 

відповідності MAC і IP-адрес пристроїв, яку оновлює і поповнює за рахунок 

прослуховування DHCP запитів і відповідей. Ця база дозволяє нам протистояти 

ще одного виду атак - підміні IP-адреси (IP Spoofing). При включеному IP Source 

Guard, кожен приходить пакет може перевірятися на: 

• відповідність IP-адреси відправника з адресою, отриманою з бази DHCP 

Snooping  

• відповідність MAC-адреси відправника з адресою, отриманою з бази 

DHCP Snooping 

Для застосування IP Source Guard вводимо команду ip verify source на 

потрібному інтерфейсі. У такому вигляді перевіряється тільки прив'язка IP-

адреси, щоб додати перевірку MAC, використовуємо ip verify source port-security.  

4) Dynamic ARP Inspection. 

Для запобігання атак з підміною IP адреси у відповідях на ARP запити 

використовується механізм під назвою Dynamic ARP Inspection. Схема роботи 

схожа на схему DHCP-Snooping'а: порти поділяються на довірені і недовірені. На 

недовірених кожна ARP-відповідь аналізується: звіряється інформація, що 

міститься в цьому пакеті, з інформацією в базі данних комутатору, це можуть 

бути або статично задані відповідності MAC-IP, або інформація з бази DHCP 

Snooping. Активуємо для потрібного VLAN-у: ip arp inspection vlan номер (а). За 

замовчуванням всі порти недовірені, для переводу портів в категорію довірених 

використовуємо команду ip arp inspection trust. 
 Література: 
 1. https://linkmeup.ru/blog/13.html 

 2. https://habr.com/ru/post/313782/ 
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА L3 SWITCH VS ROUTER 
Тарасов Олександр Григорович 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут Телекомунікацій 

м. Київ 

Вибір обладнання є важливим питанням від якого залежатиме подальша доля як мережі, так і 

компанії власниці даної мережі. На перший погляд просте питання – який пристрій поставити на 

третьому рівні, при більше детальному аналізі змінює звичне представлення топології та 
функціональності пристроїв 

Не залежно від життєвого циклу мережі, на етапі її проктування чи подальшого 

розширення, постає питання вибору обладнання. Дану задачу можна розділити 

на дві частини: 

1) Комерційна – розглядається фінансова складова, порівнюється вартість 

обладнання та переваги в фінансовому плані для конкретного рішення. Об’єм 

коштів які компанія готова витратити на закупівлю техніки прямо вплине на 

вибір вендора. 

2) Технічна – аналізується ситуація з наявними клієнтами, бажано 

передбачити можливість розширення та необхідного функціоналу як на 

теперішній час, так і на майбутнє. Загалом між технічною та комерційною 

складовою завжди потрібно обирати компромісне рішення. 

Для організації зв’язку між різними підмережами однозначно необхідні 

пристрої третього рівня моделі OSI. Найбільш популярним серед яких є 

маршрутизатор, але, якраз компроміс між технічною та комерційною складовою 

привів клієнтів до комутатору третього рівня. 

Порівнюючи продуктивність комутатору та маршрутизатора, можна 

зробити два висновки: 

- L3-комутатор в рази продуктивніший за маршрутизатор 

(продуктивність в мільйонах пакетів в секунду у комутаторів проти тисяч 

пакетів в секунду у маршрутизаторів) 

- L3-комутатор здатний виконати тільки чистий IP-роутинг - він не 

вміє NAT, route-map або traffic-shape, підраховувати трафік. Комутатори не 

здатні працювати з VPN-тунелями (Site-to-site VPN, Remote Access VPN, 

DMVPN), не можуть шифрувати трафік або виконувати функції statefull 

firewall, немає можливості використовувати в якості сервера телефонії 

(цифрова АТС). 

Головна перевага комутатора 3го рівня - швидка маршрутизація трафіку 

різних L3-сегментів між собою, найчастіше це внутрішній трафік без виходу в 

мережу. 

Вихід в Інтернет вам забезпечить маршрутизатор. NAT налаштовується 

також на маршрутизаторі. 

Але маршрутизація великої кількості локальних мереж практично 

неможлива на маршрутизаторі, висока ймовірність деградації сервісу при 

використанні QoS, ACL і інших функцій, що призводять до аналізу трафіку. 

Швидше за все, проблеми почнуться при перевищенні швидкості локального 
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трафіку більш, ніж 100 Мбіт/с (в залежності від моделі конкретного 

маршрутизатора). Комутатор, навпаки, з легкістю впорається з цим завданням. 

Основною відмінністю маршрутизатора від L3-комутатора є вміння дуже 

гнучко управляти трафіком, тобто він провдить детальний розбір пакетів зі 

зміною заголовків та міток. 

Які пристрої використовувати в залежності від конфігурації мережі? 

В офісі до 10 осіб досить поставити один маршрутизатор з L2 пристроєм 

доступу або встановленим модулем модулем розширення ESW (серії 

1800,1900). 

В офісі на 50 осіб можна встановити один маршрутизатор середньої 

продуктивності і один 48-портовий L2-комутатор (можливо два 24-портових). 

У філії до 200 чоловік будемо використовувати маршрутизатор і кілька 

комутаторів другого рівня. Важливо розуміти, що якщо ви розділили мережу на 

сегменти на рівні IP-адрес на декілька підмереж та організувати роутинг між 

мережами на маршрутизаторі, абсолютно точно буде забезпечене високе 

навантаження на процесор. Якщо більшість користувачів спілкуються тільки з 

комп'ютерами, серверами, принтерами і іншими мережевими пристроями 

тільки всередині свого L3-сегмента, і залишають межі цього адресного 

простору тільки для виходу в інтернет, то даний дизайн мережі буде 

задовільним. 

В великому офісі (понад 200 співробітників) стає обов'язковим покупка 

високопродуктивного комутатора третьего рівня. У його завдання буде входити 

підтримка всіх "шлюзів за замовчуванням" локальних сегментів. Зв'язок між 

цим комутатором і хостами буде здійснюватися через логічні мережеві 

інтерфейси (interface VLAN або SVI). Маршрутизатор буде виконувати функції 

по детальному розбору трафіку, наприклад NAT. А комутатор третього рівня 

візьме на себе маршрутизацію в середині мережі. Користувачів же необхідно 

буде підключати через L2-комутатори, підключені зіркою або кільцем до L3-

комутатора. Таким чином, центром мережі стане якраз L3-комутатор, який буде 

відповідати за функції ядра і розподілу одночасно, L2 -коммутатори на рівні 

доступу і маршрутизатор в якості шлюзу для підключення до Інтернету або для 

зв'язку з віддаленими офісами за допомогою тунелів. 
 Література: 

 1. https://habr.com/ru/company/zyxel/blog/531498/ 
 2. https://linkmeup.ru/blog/14.html 

 3. https://linkmeup.ru/blog/13.html 
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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. 

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 (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. 
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7. Енергоефективність. 

8. Розподіл нового спектра. 

9. Спільне використання спектру. 

10. Віртуалізація RAN 

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 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. 
Література: 

1. Одарченко Р.С., Абакумова А.О., Дика Н.В. Дослідження вимог до стільникових мереж нового 

покоління та можливості їх розгортання в Україні. Проблеми iнформатизацiї та управлiння. 2016 

2. Rodriguez J. (Ed.) Fundamentals of 5G Mobile Networks. Wiley, 2015. 333 p. ISBN: 1118867521, 

9781118867525. 
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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 в 

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. 

 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.  
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4) D2D (Device-to-device). 

Вказана D2D-технологія 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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ПОРІВНЯННЯ ТЕХНОЛОГІЙ PON І ACTIVE ETHERNET ТА 

ДОЦІЛЬНІСТЬ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ  
Хорошилов Іван Володимирович 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут Телекомунікацій  

м. Київ 

Active Ethernet або точка-точка Ethernet широко використовується в спектрі послуг і 

середовищ протягом багатьох років. Для того щоб надавати послуги наступного покоління 
споживачам або абонентам, застаріла інфраструктура витої пари, яка використовувалася 

протягом багатьох років, просто не змогла задовольнити вимоги до пропускної здатності послуг, 

тому була розроблена альтернативна технологія, відома як Пасивні оптичні мережі (PON). Але 
кожна з цих технологій має своє призначення, наразі Active Ethernet краще підходить для 

корпоравтивного сегменту с можливістю самоуправління, а пасивні оптичні мережі явлють собою 

найкрайщий спосіб доставки послуг для звичайних користувачів та керуються провайдером. 

Коли мова заходить про надання мереж для підтримки промислових 

будівель і послуг, таких як відеоспостереження, IPTV і надання послуг 

Інтернету, немає ніяких сумнівів в тому, що майже безмежна пропускна 

здатність оптичного волокна приносить користь. Менш ясно, чи є активна або 

пасивна технологія краще. Реальність така, що це залежить від багатьох 

факторів, включаючи навколишнє середовище, використовувані системи і те, хто 

буде керувати інфраструктурою або буде взагалі. Давайте розглянемо це трохи 

докладніше. 

Active Ethernet або точка-точка Ethernet широко використовується в 

спектрі послуг і середовищ протягом багатьох років, починаючи з перших днів 

10BaseT і закінчуючи сучасними технологіями Ethernet, які використовують мідь 

або оптичне волокно для доставки 1G, 10G і вище. 

Для того щоб надавати послуги наступного покоління споживачам або 

абонентам, застаріла інфраструктура витої пари, яка використовувалася 

протягом багатьох років, просто не змогла задовольнити вимоги до пропускної 
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здатності таких послуг, як HDTV. Оптичне волокно з його майже безмежною 

смугою пропускання було простим вибором. Однак використання активної 

технології або технології "точка-точка" потребувало б обміну від тисяч до 

десятків тисяч ниток оптичного волокна. З іншого боку, було б необхідно мати 

активне обладнання в польових умовах, звідки було б об'єднано оптичне 

волокно. Жоден з цих варіантів не був особливо гідною кандидатурою, тому була 

розроблена альтернативна технологія, відома як Пасивні оптичні мережі (PON). 

Перевага PON полягало в тому, що він використовував невелику кількість 

оптичного волокна з мережі, а потім розгалужувався для надання послуг 

абонентам з пасивними розгалуджувачами, долаючи обмеження Active Ethernet.  

Не доводиться сумніватися в тому, що в "широкому" середовищі, що 

охоплює великі відстані, для надання споживчих послуг PON має багато переваг. 

Ці переваги, однак, сумнівні, коли мова заходить про надання послуг в інших 

середовищах, таких як будівлі та інші послуги в комерційних будівлях або 

готельних приміщеннях [2, с. 3].  

Сьогодні переваги єдиної конвергентної мережі для підтримки всіх послуг 

в межах об'єкта краще зрозумілі. Простота управління одним набором 

інфраструктури, гнучкість в додаванні додаткових послуг і зниження загальної 

вартості володіння в даний час спостерігаються у організацій, які йдуть цим 

шляхом. З урахуванням того, що 20% комерційних будівель, за прогнозами, 

будуть мати системи "розумного дому" до 2025 року, ця тенденція буде тільки 

підсилюватися. 

Вимоги до послуг, які використовують конвергентну мережу, сильно 

відрізняються від вимог до споживчих послуг, що розглядаються в "широких" 

середовищах. Послуги, що регулярно надаються в комерційних будівлях, 

включають телефонію, відеоспостереження, бездротовий зв'язок, контроль 

доступу, BMS / HVAC та освітлення. Ці послуги часто вимагають живлення 

через Ethernet (PoE) для живлення кінцевої точки, підтримки під LGPL для 

управління розподілом контенту, симетричної пропускної спроможності для 

підтримки переміщення контенту в обох напрямках і високого ступеня 

надмірності через критичість характеру деяких служб. Вони притаманні 

мережам Active Ethernet, але не типові для пасивних мереж. Крім технологій, ще 

одним фактором, який слід враховувати, є володіння і експлуатація мережі. 

Пасивні мережі зазвичай розгортаються оператором зв'язку або постачальником 

послуг, який потім бере на себе повну відповідальність за інфраструктуру і 

надання послуг. Коли потрібні переміщення або зміни, це робиться 

відповідальною організацією. Це ідеально підходить для надання споживачам 

таких послуг, як передача голосу, даних і телефонія, але не підходить для 

комерційних будівель. У комерційних будівлях часто виникає необхідність в 

тому, щоб власник або менеджер об'єкту переналаштував мережу для підтримки 

нових служб або додав нові кінцеві точки.  

Такий рівень гнучкості просто недоступний, коли мережа керується або 

управляється оператором послуг, і, як правило, тягне за собою додаткові витрати. 

Це не станеться з активною мережею, керується самою організацією. 
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Таким чином, коли справа доходить до розгортання оптичного волокна для 

підтримки мережі, це не просто випадок, коли активна топологія краще пасивної 

топології або навпаки. Необхідно враховувати навколишнє середовище та 

вимоги до того, як буде зроблений вибір. У деяких випадках може трапитися так, 

що обидва можуть співіснувати - пасивна топологія для надання споживчих 

послуг жителям, яка буде управлятися провайдером, і активна топологія для 

комерційних будівель [1, c. 2]. 
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АСПЕКТИ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДОСТАВКИ ВІДЕОКОНТЕНТУ 

ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ РОЗВИТКУ 
Чиколовець Денис Олександрович 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут Телекомунікацій 

м. Київ 

Алгоритми стиснення відеопотоку або (по-іншому) кошти компресії відеопотоку є однією з 

основних стадій розвитку всіх телекомунікаційних технологій, так як якість одержуваного при 

декодуванні зображення безпосередньо залежить від ступеня стиснення і методу кодування. Чим 

більше ширина каналу, тим менше необхідна ступінь стиснення і тим якісніше одержуване 

зображення. З одного боку, необхідно збільшувати пропускну здатність каналу, з іншого боку, 

споживчі вимоги до реалістичності зображення випереджають можливості передачі нестислого 

зображення, змушуючи постачальників відеоконтенту використовувати кошти компресії. 

Збільшення пропускної здатності каналу в даний час досягається за рахунок впровадження нових 

фізичних принципів передачі інформації або за рахунок оптимізації і збалансованості доставки за 

існуючими технологіями. 

З точки зору фізичних принципів передачі інформації все системи 

абонентського доступу (САД) можна поділити на дві групи: провідні і 

бездротові. До провідним системам ставляться: телефонний кабель, кручена 

пара, коаксіальний кабель (СКТВ - система кабельного телебачення), 

оптоволокно (ВОЛЗ), електромережі (технологія PLC) і їх різні гібридні типи. А 

до бездротових мереж - наземні (ефірні) мережі (DVB-Т2 / Н, LTE, WiMax, Wi-

Fi ...), супутникові (космічні) мережі (DVD-S1 / S2 і т.д .) і гібридні супутникові 

(DVB-SH ...) бездротові мережі. При аналізі цих систем для доставки сучасного 

відеоконтенту (HDTV, UHD і т.д.), не дивлячись на очевидне зручність 

бездротових мереж, лідируючу позицію займає оптоволоконний сегмент 

дротових технологій. Це пов'язано в першу чергу з високою швидкістю передачі 

даних і низькими втратами в трактах передачі. 

Необхідність забезпечення високих швидкостей передачі даних пов'язана 

з швидкістю передачі значних обсягів переданого відеоконтенту, тобто зі 

збільшенням числа пікселів одного кадру. 

Для доставки відеоконтенту до користувачів, що знаходяться в різних 

умовах прийому, необхідно забезпечити одночасно як мобільний, так і 

стаціонарний доступ до телекомунікаційних мереж. З цієї точки зору найбільш 

реалістичною виглядає існуюча концепція розвитку універсальної персональної 

зв'язку - UPT (Universal Personal Telecommunication), яка базується на принципі 

єдиної інтегрованої системи стандартів і пристроїв, що забезпечують одночасно 

як мобільний, так і стаціонарний доступ користувачів до телекомунікаційної та 

інформаційної мережі в будь-якій точці землі. В даний час для передачі великих 

обсягів контенту за бездротовою технологією існує тільки один ефективний 

шлях розвитку - збільшення несучої частоти передачі сигналів. Найістотнішим 

недоліком даного шляху розвитку є фізична межа допустимих частот (~ 1013 Гц). 

Тому для ефективного впровадження повноцінних голографічних систем, 
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мабуть, будуть потрібні нові фізичні принципи передачі інформаційних потоків 

засновані, наприклад, на базі нейромереж, квантових ефектів і т.д., або глибока 

модернізація існуючих технологій. Пошуком шляхів вирішення цієї проблеми 

займаються багато провідні наукові колективи в усьому світі. 

Але завдання збільшення щільності потоку даних (в тому числі і 

цифрового відеоконтенту) є комплексною і практично недосяжна без 

використання засобів компресії (стиснення) інформації. Так як тільки 

використання прогресивної (порядкової) розгортки цифрових відеопотоків (на 

відміну від стандартної чергуванням аналогової розгортки) зажадало збільшення 

швидкості передачі потоку в два рази. 

Відомо, що будь-який сучасний метод кодування, що зменшує в 10 ÷ 100 

разів обсяг відеопотоку, супроводжується і втратами. При використанні занадто 

великій мірі стиснення і одного методу компресії спотворення стають помітними 

і часто неприйнятними для зорового сприйняття. Тому розробка методів 

відновлення інформації на основі алгоритму роботи кодують пристроїв є однією 

з найбільш актуальних завдань. В даний час провідними телекомунікаційними 

корпораціями виділяються значні кошти на розробку високоефективних 

алгоритмів стиснення відеоінформації для їх використання в тракті передачі 

мовних TV-програм. 

До найбільш відомих існуючим алгоритмам стиснення даних (до 100: 1) 

для доставки HDTV відносяться: MPEG-2, SMPTEVC-1 і H.264 / MPEG-4AVC. 

До останнього стандарту видеокомпрессии вже випущені два доповнення, що 

дозволяють здійснювати як багато ракурсів відеокодування (multiview video 

coding - MVC), так і масштабується відеокодування (scalable view coding - SVC).  

Однією з останніх розробок (ВВС і японської корпорації NHK), для 

передачі дозволу UHD-2 (8К), є компресор HEVC (High Efficiency Video Coding), 

що дозволяє стискати відеопотік до 450: 1 (100-350 Мбіт / с). Він успішно 

пройшов тестові випробування в Лондоні під час Олімпіади 2012 року, при 

трансляції спортивних ефірних ТВ-передач в реальному часі. Передбачається, 

що стандарт буде готовий для широкого впровадження в 2013 році. 

Розвиваючи концепцію універсальної персональної зв'язку - UPT 

(Universal Personal Telecommunication) в даний час все більшої популярності 

набуває нова технологія OTTV (Over-the-Top Television). Дана технологія 

дозволяє адаптувати передається відеоконтент до пропускної здатності мережі 

(Adaptive Bit Rating - ABR) і організовувати мовлення одного контенту на різні 

типи кінцевих пристроїв. 
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The architecture focused on services from the point of view of NGN management and its role in the 
implementation and development of modern business projects is considered, namely the automation issue, 

which is emerging more acutely every day in the modern world. The basic principles of architecture and its 

prospects in the near future are considered. 

The architecture-oriented service (SOA) is a software architecture that includes 

services, policies and structure that you can use many times use and quickly 

reconfigure the components to get new ones shared functionality. Such an architecture 

in response to the new requirements, it is possible to quickly and economically 

implement new ones services that meet the needs of users. 

The SOA uses object-oriented encapsulation principles, according to which 

access to objects can be made only through interfaces, and these objects interact on the 

basis of clearly defined transactions or interfaces contracts. Compared to the other 

architecture used in the past, the main one 

SOA's purpose is: 

- ensuring faster adaptation to changing business needs; 

- Reduced costs for the introduction of new services, as well as technical 

maintenance of existing services. 

SOA provides open and flexible business solutions that are fast expand or change 

on demand. This architecture gives you the opportunity to manage NGN to support the 

rapid creation of new NGN services and to make changes to NGN technology. The 

main characteristics of SOA are:- services have weak interdependence, independence 

from location, possibility of multiple use; - any given service can be assigned a role of 

the consumer or the server in relation to another service, depending on the situation; - 

maintaining the "find, bind and execute" paradigm for communication between 

services; - availability of contracted-based interfaces, neutral relative to the platform 

and technologically. This means that the interface of the service does not depend on 

the method of its implementation; 

- encapsulation of the life cycle of the objects included in the transaction of 

business- processes; and displaying interfaces with a lower degree of detail than with 

object-oriented approach.  

Consider this architecture in terms of the need for its use in modern business. 

Currently, the functioning of a business strongly depends on how it is automated in the 

broadest sense of the word. When the world is globalized, success (or, on the contrary, 
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defeat) depends on how quickly a company can offer a new service or product to the 

market. 

The main reasons for the emergence of SOA are the high dynamics of modern 

business and the steadily increasing demands on the constant adaptation of information 

systems in relation to this dynamic. It is not enough for the information system to 

provide simple automation of the information and calculation tasks of a business. It is 

necessary to strive to ensure that rapidly changing business conditions arising as a 

result of tougher competition are fully reflected in the information system, that is, the 

corporate information system should change as quickly as the business requirements 

and business processes of the company change. 

So, we can conclude that today SOA is necessary for the development and 

competitiveness of modern enterprises. As the business conditions require the rapid 

introduction of new processes, technologies and solutions, the task of the specialists 

is to face a difficult task: to provide their company with the necessary level of 

automation and timely implementation of the tasks set. 
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З огляду на прогнозоване експоненціальне зростання мобільного трафіку, в мережах 5G повинні 

забезпечувати швидке і стабільне підключення до мережі. Massive MIMO - це інновація, що підвищує 

пропускну здатність мережі та зручність використання 5G користувачами. 

Технологія Massive MIMO дозволяє управляти безліччю антен, щоб 

сконцентрувати випромінюються радіосигнали в вузькому промені, 

сфальцьованому на певному користувача, що призводить до значного 

збільшення пропускної спроможності та ефективності при одночасному 

скороченні перешкод між які перебувають поруч пристроями. 

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSMQ79_9.5.1/com.ibm.egl.pg.doc/topics/pegl_serv_overview.html
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Еволюція від пасивної антени до 2D активної антенної системи 

Цікавим аспектом Massive MIMO є активна антена, яка має 2D площину. 

Перевага використання 2D AAS полягає в можливості розміщення великої 

кількості антен без потрібно збільшити простір розгортання. Наприклад, при 

рівномірній лінійній системі решіток з 64 антенами елементи розміщені на землі, 

за загальноприйнятого припущення, що відстань між антенами становить 

половину від довжиною хвилі і що система використовує несучу частоту 3,5 ГГц, 

площа установки становить майже 3 метри вимагається. Через обмежений 

простір на даху або щоглі, такий тип простору важко знайти на більшості 

осередків. На відміну від цього, якщо елементи антени розташовані у 

двовимірній решітці, достатньо значно меншого простору. 

У густонаселених середовищах, таких як міська зона з багатоповерхівками 

або спортивний стадіон подій, абоненти розподіляються на різну висоту у 

вертикальному напрямку. Як показано на попередньому малюнку, 2D 

площинний масив здатний генерувати специфічний для користувача промінь 

відповідно до азимуту та кутів піднесення кожного користувача. 

Використання великої кількості антен генерує різкі специфічні для 

користувача промені і посилює потужність прийнятого сигналу. Крім того, це 

зменшує кількість перешкод для інших користувачів. В результаті величезна 

кількість антен здатна покращити загальну якість сигналу.  

Залежно від розміщення елементів антени масивна система MIMO може 

приймати різні фактори форми. Розбиваючи масивне радіообладнання MIMO на 

окремі компоненти, можна оцінити особливості масивного радіообладнання 

MIMO. Кутове покриття є однією з основних особливостей, що визначають 

ефективність масивної системи MIMO, особливо коли вона встановлена в 

хмарочосах або на стадіонах, а підключені користувачі розподілені по 

горизонтальній та вертикальній орієнтації.  

Програмне забезпечення для підтримки різних схем MIMO необхідне для 

масивного обладнання MIMO для покращення загальної продуктивності системи 

в комерційних сферах. Залежно від методів отримання CSI, схеми MIMO 

класифікуються на SU-MIMO на основі SRS, SU-MIMO на основі PMI та CSI-RS 

MIMO для пристроїв з низькою працездатністю. Виходячи з можливостей 

пристрою та стану електричного поля. Крім того, коли декілька користувачів 

одночасно вимагають трафіку з високим навантаженням у системі TDD, рішення 
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DL MU-MIMO, яке виділяє користувачам взаємно ортогональні промені, здатне 

покращити пропускну здатність стільникового зв’язку та зручність 

користування. 

Стандарт 3GPP планує надалі вдосконалювати MIMO для масових MIMO, 

таких як робота DL MU-MIMO у FDD та зменшення зворотного зв'язку CSI. 

Отже, продуктивність масивної системи MIMO в 5G NR, як очікується, буде 

змінюватися з часом. 
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Фазована антенна решітка (ФАР) – антенна решітка, напрям 

випромінювання і форма діаграми направленості якої регулюються зміною 

амплітудно-фазового розподілу струмів чи полів збудження на випромінюючих 

елементах. Антенні системи в системах стільникового зв’язку використовуються 

в лініях зв’язку між базовими станціями (БС) та абонентським терміналом (АТ) 

[1, с. 132]. Фазована антенна решітка складається з групи антенних елементів та 

так званої схеми формування променя. На відміну від, наприклад, звичайної 

антени, яка повинна контролюватися механічно – діаграмою направленості ФАР 

можна керувати, правильно налаштовуючи відносні фази між антенними 

елементами за допомогою формування діаграми направленості таким чином, 

щоб випромінювання (або прийом) посилювалось в бажаному напрямку і 

заглушувалось в небажаних напрямках [2, с. 1]. 

Паралельно з удосконаленням технології гібридно-інтегральних схем 

(ГІС), основною проблемою створення конкурентоспроможних сучасних ФАР 

стає не їх висока вартість, а складність розведення сигналів. Проблема 

розподілення сигналів найбільш характерна як для великих ФАР, що містять 

десятки і сотні тисяч випромінювачів, так і для АФАР (активних фазованих 

антенних решіток, тобто ФАР, діаграма направленості яких регулюється зміною 

амплітудно-фазового розподілу струмів на індивідуальних активних 

випромінюючих елементах), незалежно від розмірів [1, с. 455]. 

Розподіл мікрохвильових контрольних сигналів для традиційних систем 

використовує переваги загальних систем осей та металевих хвилеводів значних 

розмірів; все це, завдяки великій кількості активних елементів в антенній 
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решітці, унеможливлює просту доставку керуючих сигналів та прийом вихідних 

мікрохвильових сигналів. Швидкий розвиток оптоелектронних методів, зокрема 

розробка численних сучасних оптичних елементів, що використовуються для 

передачі волоконно-оптичних сигналів та обробці оптичних сигналів, дають 

практичну можливість вирішити ці проблеми [3, с. 3]. Волоконно-оптична 

технологія, дозволить вирішити проблему торцевого розподілення сигналів по 

модулям ФАР НВЧ- і міліметрового діапазонів, тому як оптичне волокно не 

тільки має малі поперечні розміри і вагу, але і має достатню гнучкість, не чутливо 

до електромагнітних перешкод, не створює електричного контакту між своїм 

входом і виходом, має велику смугу пропускання (10-100 ГГц/км) і малі погонні 

втрати (0,1-0,5 дБ/км), а системи, що побудовані на їх основі, потребують 

меншого енергоспоживання [1, с. 456]. 

В своїй еволюції волоконні діаграмоутворювальні схеми АФАР пройшли 

три основних етапи. На першому етапі волоконні лінії передачі просто заміняли 

коаксіальні або міднопарні аналоги, що не потребувало принципової заміни 

конструкції самих приймально-передавальних модулів. На другому етапі 

змінились і схеми побудови дискретних НВЧ-фазообертачі і підсилювачів для 

більш ефективного управління оптичними сигналами. Після цього традиційні 

НВЧ-фазообертачі почали замінювати їх оптоелектронними аналогами і, 

нарешті, виникла ідея нової конструкції ППМ, в якій об’єднувались як гібридно-

інтегральні схеми НВЧ традиційної частини ППМ, так і нові інтегрально-оптичні 

структури. На третьому етапі була принципово змінена стратегія 

діаграмоутворення таким чином, що відпала необхідність в управлінні фазою і 

амплітудою в кожному модулі, а необхідна форма діаграми направленості 

формувалась в реальному масштабі часу [1, с. 456]. 

Завдяки цим модифікаціям була знижена вага, габарити і 

енергоспоживання, а також були розширені функціональні можливості модулів 

АФАР. Покращення таких характеристик АФАР як смуги пропускання, 

відношення сигнал/шум та динамічного діапазону можна досягти з 

використанням в конструкції модулів АФАР оптичних фазообертачів і 

волоконних ліній затримки. Спростити саму стратегію фазування АФАР 

дозволить використання мініатюрних оптичних процесорів, що використовують 

голографічні принципи формування діаграми направленості в оптичному 

діапазоні і її перенесення в НВЧ- і міліметровий діапазони, при цьому відпадає 

необхідність обчислення амплітуди і фази для кожного випромінювача в кожен 

момент часу і передачі цієї інформації в модулі [1, с. 484]. 
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Відомо, що сфера освіти відчуває вплив культури, науки, економіки, 

політики і техніки в процесі розвитку. Особливо помітний вплив інтегральних 

політико-економічних, соціально-культурних і науково-технічних факторів, які 

проявляють себе у вигляді  певних тенденцій. Стрімка глобалізація проявляється 

як в лібералізації світової економіки, взаємозалежності економіки і безпеки всіх 

країн так само і в глобальній інформатизації суспільства. У Контексті предмета 

нашого дослідження особливий інтерес становить інформатизація суспільства, 

яка ініціює формування інформаційно-комунікативної  сфери, роблячи 

доступною інформацію будь-якого виду для кожної людини планети. 

Забезпечується така можливість засобами інформаційних технологій, завдяки 

яким людина здатна накопичувати, зберігати інформацію, працювати з будь-

якою інформацією, застосовувати її в професійній діяльності. В основі 

соціально-економічного розвитку інформаційного суспільства лежить не 

матеріальне виробництво, а виробництво інформації та знань. Для будь-якої 

країни ступінь її економічного і технологічного розвитку, добробуту суспільства 

пропорційні середньому рівню знань, умінь, навичок і кваліфікацій її активного 

населення .З розвитком інформаційних технологій зростає їх роль та 

використання  у сфері освіти.  Світовим трендом у сфері освіти стають відкриті 

онлайн-курси МООСs і медіа-освіта. Автори наголошують на тому, що 

впровадження нових технологій навчання та досконале оволодіння ними 

вимагають певної внутрішньої готовності як викладачів, так і здобувачів вищої 

освіти до серйозних перетворень, що відповідають умовам швидкозмінного 

інформаційного суспільства. З 2010 року в Україні набула чинності Концепція 

впровадження медіаосвіти Україні, що має на меті «сприяння розбудові в Україні 

ефективної системи медіа-освіти заради забезпечення всебічної підготовки дітей 

і молоді до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою медіа, 

формування у них медіа-обізнаності, медіа-грамотності і медіа-компетентності 

відповідно до їхніх вікових та індивідуальних особливостей». Онлайн-курси 

стали сьогодні дуже популярним засобом навчання, Така форма навчання дає 

змогу інтерактивного спілкування студентів та викладачів, а також прийому 

іспитів в режимі онлайн. Це одна із найновіших форм дистанційного навчання, 

яка активно розвивається у світовій освіті. Використання в освітній практиці 

технологій, пов’язаних з Інтернетом, дозволяє реалізувати принцип безперервної 

освіти – «навчання впродовж усього життя», перейти від догматичного 

заучування до діяльнісного та компетентного підходу - підготовки фахівців, 

здатних в умовах сучасного виробництва вирішувати наявні проблеми в 

нетривіальних умовах. Інформаційно-комунікаційні технології мають великі 

можливості для особистісного розвитку людини, розкриття її потенціалу, тому 
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на сучасному етапі значну роль відіграють дистанційні форми та технології 

навчання й виховання. Сьогодні без широкого застосування дистанційного 

навчання навчальні заклади не можуть перемагати в конкурентній боротьбі на 

ринку освітніх послуг та забезпечувати підготовку кваліфікованих фахівців на 

сучасному рівні. Основні принципи дистанційного навчання – це встановлення 

інтерактивного спілкування між студентом та викладачем без забезпечення їх 

безпосередньої зустрічі і самостійне освоєння певного масиву знань і навичок за 

обраним курсом при використанні певних інформаційних технологій. В Україні 

у 2013 році пройшли перші MOOC на базі Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка − «Університет онлайн». Перший масовий 

онлайн-курс, ініційований Іваном Примаченком, стосувався бренд-менеджменту 

та зібрав понад 9 тисяч учасників. Весною 2014 року стартував проект 

інтерактивної онлайн-освіти EdEra, − який створює онлайн-курси та освітній 

контент широкого спектра з використанням IT. Мета проекту зробити освіту в 

країні доступною та якісною на зразок західних найкращих освітніх ініціатив. 

Звичайно таке онлайн навчання має як переваги так і певні недоліки.  До переваг 

ми відносимо: 

− доступ до програм найкращих університетів і викладачів світу; 

− найновіша інформація, технології, теорії; 

− безкоштовне або доступніше за ціною, ніж денне навчанням в 

університеті; 

− можливість навчатись будь-де і будь-коли. 

Але сучасний студент зіштовхується і з труднощами у самомотивації, і 

з  недостатньою кількість спеціалізованих матеріалів вищого рівня складності 

(більшість матеріалів вступного рівня − для того, щоб охопити якомога більшу 

аудиторію). Ще одним недоліком онлайн навчання ми вважаєм це ілюзія 

компетенції, тобто важко оцінити знання чи їх відсутність. Отже, дистанційна 

форма навчання це сучасна платформа для отримання знань. І хоча Україна 

значно відстає від країн зарубіжжя з питань дистанційної освіти, але ми вже 

бачимо перші кроки які вітчизняна освіта робить у даному напрямі. 
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2. Абдалова О. И. Использование технологий электронного обучения в учебном процессе / О. И. 
Абдалова, О. Ю. Исакова // Дистанц. и виртуал. обучение. – 2014. – № 12. – С. 50–55 
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МЕТОДИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО 

ФОРМУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ 
 

Батечко Тарас Олександрович 

Державний університет телекомунікацій  

Навчально-науковий інститут Телекомунікацій 

м. Київ 

Анотація. Документообіг в процесі проходження практики може бути автоматизований за 
рахунок системи автоматичного формування документів. Описано методи та етапи впровадження 

такої системи в існуючі процеси документообігу в закладі вищої освіти. 

Документообіг в процесі вищого навчального закладу на даний час 

виконується вручну. Основний процес під час формування документів —це 

перенесення записів з одного документу до іншого. Цей процес виконується 

вручну та потребує багато часу. 

Мета моєї роботи — оптимізувати процес документообігу в закладі вищої 

освіти за рахунок створення системи, що автоматично формує та заповнює 

документи. 

Результат роботи системи(а саме сформовані та готові до друку документи) 

не відрізняється від того, якби документи були сформовані вручну в паперовому 

вигляді. Тому, на мою думку, система може бути легко впроваджена в процес 

документообігу. 

Впровадження системи повинно відбуватись в 3 етапи: 

1. Підготовка даних 

Для формування документів система використовує наявні дані, які 

зберігаються в базі даних системи. Для того, щоб забезпечити даними систему 

необхідно використати наявні паперові документи та перенести записи з них до 

інформаційної системи. 

До цих даних входить інформація про вищий навчальний заклад та дані про 

студентів. 

2. Впровадження системи формування списків 

Під час впровадження системи вищий навчальний заклад знаходиться в 

роботі, тобто обробляє документи, що стосуються практики студентів. Тому 

миттєво впровадити систему не можливо. 

Під час цього етапу вводиться система формування списків з наявних 

договорів. Це кінцевий етап роботи системи, перед яким в готовій системі 

виконується формування договору. Але так як, на даному етапі договори 

знаходяться в паперовому вигляді, їх потрібно вводити вручну. 

Таке рішення було прийнято з декількох причин. По-перше перед 

повноцінним впровадженням системи необхідно провести тестування, яке буде 

проводитись користувачами системи тільки зі сторони вищого навчального 

закладу. Студенти в процесі тестування приймати участь не будуть. По-друге під 

час впровадження системи вищому навчальному закладу необхідно обробити 

наявні документи з практики, а одночасна обробка як паперових, так і 

електронних запитів може викликати помилки в системі. 
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3.  Впровадження системи формування договору та направлення на 

практику 

Фінальний етап впровадження. Методи для студентів, а саме формування 

договору, стають доступними. Далі вже впроваджена та протестована система 

списків може обробляти запити за допомогою сформованих студентами 

договорами. 

Таким чином система є повністю працездатною та готова до користування. 
Література: 
1. Положення про проведення практики студентів Державного університету телекомунікацій 

[Електронний ресурс]  – 2020. – Режим доступу до ресурсу: http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_33903749.pdf. 
2. ПРАКТИКА, ДИПЛОМУВАННЯ [Електронний ресурс]  – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.dut.edu.ua/ua/1625-praktika-diplomuvannya-kafedra-informaciynih-sistem-ta-tehnologiy. 

 

 

 

МАЙНІНГ ЯК ЗАГРОЗА ЕКОЛОГІЇ ТА ЕКОНОМІКИ 

 
Бученко Ігор Анатолійович 

Державний університет телекомунікацій  

Навчально-науковий інститут Інформаційних технологій 

м. Київ 

В даній роботі розглянуто питання криптовалюти, розкрито її зміст та вплив майнінгу на 

світову екологію. Зосереджено увагу на економічні та екологічні проблеми під час видобутку 
криптовалют. 

 

Вперше термін «криптовалюта» почав використовуватися після появи 

пірингової платіжної системи Bitcoin, яка була розроблена в 2009 році людиною 

або групою осіб під псевдонімом Сатосі Накамото і використовує хешування 

SHA-256 та систему proof-of-work. 

Кожна криптовалюта побудована за технологією блокчейн, а для 

видобутку криптовалют необхідно використовувати спеціальні «майнінг 

ферми», які складаються з 2-3 відеокарт, материнської плати, процесора, 

оперативної та постійної пам’яті, а також блоку живлення. Для підключення до 

системи необхідно встановити відповідне програмне забезпечення, яке 

знаходиться у вільному доступі. Цей спосіб видобутку є найпоширенішим. 

Важливим ресурсом, який використовується під час видобутку є електроенергія. 

Наразі завзяті розумники знаходять й інші, дешевші чи дорожчі, способи 

видобутку віртуальної валюти. В хід йдуть ігрові консолі нового покоління Sony 

PlayStation 5, SSD і HDD диски. Останні, до речі, починають набирати 

популярність не менше, ніж потужні відеокарти, через свою дешевизну і 

доступність. 

Майнінг біткоїнів становить загрозу на шляху до «нульового рівня 

викидів»: при видобутку біткоїнів витрачаються колосальні обсяги енергії. Тому 

держави повинні терміново звернути увагу на проблему, яка може погіршити 

кліматичну кризу. Подібну заява зробили вчені США. 
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Вже сьогодні ці обсяги енергії перевищують річне енергоспоживання 

деяких країн світу. Американські експерти заявляють, що мова йде про десятки 

терават на рік, які витрачаються тільки на майнінг. Таким чином, видобуток 

криптовалюти стає істотною тратою енергоресурсів, не кажучи вже про 

забруднення навколишнього середовища і виділення вуглекислого газу. 

Кліматичний слід від майнінгу біткоїнів становить від 37 до 70 млн тонн 

вуглекислого газу. Скоротити ці викиди можна за допомогою використання 

енергоефективного обладнання або використання «зеленої» енергії. На 

транзакцію в мережі біткоїнів дійсно йде більше електроенергії, ніж на інші 

методи передачі грошей. Однак тут доцільно розглядати не тільки споживання 

електроенергії на майнінг, а саме весь кліматичний слід. Оскільки робота всієї 

банківської сфери не обмежується транзакціями по картах і повинна бути 

оцінена в комплексі.[1] 

Наразі засновник BitTorrent, програміст Брам Коен, винайшов новий спосіб 

видобутку криптовалюти за допомогою SSD та HDD дисків, а за разом винайшов 

альтернативну криптовалюту під назвою Chia Coin.  

Підхід Chia пов'язаний з ємністю пам'яті, призначеною для використання 

на блокчейні, а не обчислювальною потужністю. Перевага полягає в тому, що 

споживання енергії набагато нижче, оскільки розрахунки набагато нижчі і менш 

вимогливі, ніж робота. Але для цього потрібна величезна ємність дисковода. Для 

цього потрібен високошвидкісний доступ до мережі і обсяги від 4 до 18 Тбайт. 

Як наслідок стрімке подорожчання накопичувачів і, ймовірно, в подальшому 

дефіцит товарів.[2] 

За оцінками експертів, зараз майнери формують близько 12% щомісячного 

попиту на накопичувачі великого об’єму, а всього вони вже скупили продукцію 

загальною ємністю 10 Ексабайт і ця цифра продовжує зростати. В США 

протягом останніх декількох тижнів ціни на деякі популярні моделі зросли на 

100-300$.[3] 

 
Література: 
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REACT NATIVE , ЯК СУЧАСНИЙ ФРЕЙМВОРК ДЛЯ РОЗРОБКИ 

МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ 
Власенко Іван Юрійович  

Державний університет телекомунікацій  

Навчально-науковий інститут Інформаційних технологій 

м. Київ 

Сучасні технології в ІТ швидко розвиваються. Технологій за якими ми можемо створювати 

сучасні мобільні додатки безліч, кожен має свої особливості. У даній роботі мова йде про 

фреймворк React Native. Показані особливості, переваги фреймворку. 

React Native - це популярний фреймворк мобільних додатків на основі 

JavaScript, який дозволяє створювати мобільні додатки, що відтворюються 

власним чином, для iOS та Android. Фреймворк дозволяє створювати програми 

для різних платформ за допомогою однієї і тієї ж кодової бази. 

1. Повторне використання коду: з React Native ви зможете розробляти 

крос-платформний код без необхідності створення однієї програми для кожної 

платформи. Велика частина написаного коду в React Native може бути повторно 

використана для обох ОС (Android і iOS). 

2. Зворотній зв'язок в реальному часі: отримання даних в реальному 

часі і створення оновленого призначеного для користувача інтерфейсу при зміні 

коду - одна з найбільших функцій React Native. Коли ви створюєте свій додаток, 

вам потрібно переглянути зміни коду, і у вас є два варіанти. Live Reload 

корисний, коли вам потрібно перезавантажити все додаток при зміні файлу 

(наприклад, для перевірки маршрутів / навігації). Крім того, гаряча 

перезавантаження може бути корисна, коли ви просто хочете оновити файли, 

які були змінені, без втрати стану програми. 

3. Продуктивність: продуктивність React Native майже так само 

хороша, як і продуктивність native. Той факт, що мова програмування 

оптимізований для мобільних пристроїв, а використання двох окремих потоків 

(один для власних API-інтерфейсів, а інший - для призначеного для користувача 

інтерфейсу) дозволяє ефективно запускати додатки React Native.  

4. Популярність: React Native вже користується значною 

популярністю, використовуваної найбільшими компаніями. Щоб мати 

уявлення, співтовариство GitHub React Native вже набагато більше за кількістю 

учасників, ніж, наприклад, Swift. 

5. Готові компоненти: незважаючи на те, що цей фреймворк новий / 

молодий, ви можете знайти вже створені компоненти, які можна 

використовувати в своєму мобільному додатку. Фреймворки React UI, такі як 

Material UI, надають вам готові компоненти для більш швидкої і простої 

розробки, які можна налаштувати відповідно до ваших потреб. 

 
Література: 

1. https://www.netguru.com/what-is-react-native - What Is React Native and How Is It Used? 

 

https://www.netguru.com/what-is-react-native
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СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ МОНІТОРИНГУ ПРОЦЕСИНГОВОГО ЦЕНТРУ 

КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 
 

Губарєв Едуард Геннадійович 

Державний університет телекомунікацій  

Навчально-науковий інститут Телекомунікацій 

м. Київ 
Актуальність обраної теми бакалаврської роботи «Системний аналіз моніторингу 

процесингового центру комерційного банку» полягає в необхідності впровадження максимальної 

автоматизації усіх банківських розрахунків та виробничих процесів, що дозволить значно зменшити 

суб’єктивний вплив людського фактору, скоротити виробничі витратити та збільшити прибутки 
банківської установи. 

Виконувана робота безпосередньо пов’язана з виробничою та 

переддипломною практикою, під час яких студент - співавтор тез проходив 

стажування на посаді співробітника процесингового центру комерційного банку. 

Мова буде йти про програмне забезпечення TranzWare Online. 

TranzWare Online є високоефективним, вирішенням для банківського 

обслуговування. TWO має широкий набір функціональних можливостей Front-

Оffice, надає засоби управління термінальними пристроями, настройки 

маршрутизації і авторизації транзакцій, інтерфейси для взаємодії з платіжними 

системами і авторизаційними хостами зовнішніх систем. 

Функції та можливості 

TWO дозволяє гнучко конфігурувати роботу мережі банкоматів 

(завантаження параметрів, робота з пристроями, різні нестандартні операції, 

включаючи виконання платежів, обмін валюти, CashIn та ін.), налаштовувати 

параметри маршрутизації транзакцій, виконувати конфігурацію пристроїв 

(редагування екранів, створення сценаріїв, настройка комісій і т.д.). TWO має 

гнучку систему моніторингу банкоматів, яка дозволяє аналізувати / 

розраховувати стан мережі і оперативно реагувати на зміни. 

Для банків, які обслуговують розвинені мережі банкоматів, управління 

якими вимагає більш досконалих інструментів, в TWO існує альтернативний 

модуль, який відповідає за управління банківською мережею - ATM Monitoring. 

модуль 

забезпечує більш високий рівень гнучкості системи, дозволяє однаково 

ефективно проводити як оперативний моніторинг, так і поглиблений аналіз всієї 

мережі, груп терміналів і окремого банкомату. 

TWO в повному обсязі підтримує всі компоненти POS-процесингу, 

включаючи підтримку різних типів POS-терміналів, типів транзакцій і 

термінальних протоколів роботи з POS-терміналами та інтелектуальними 

кіосками. 

TWO є рішенням, здатним забезпечити якісну роботу мереж банкоматів і 

POS-терміналів будь-якого обсягу (від десятків до тисяч термінальних 

пристроїв) і складу, а також повністю відповідає вимогам провідних 

міжнародних платіжних систем. 

TWO підтримує графічний інтерфейс і дає можливість виконання цілого 

ряду транзакцій як за магнітними, так і по EMV-картах. 
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Переваги TranzWare Online: 

 Гнучка система налаштувань. 

 Простота конфігурації. 

 Зручний інтерфейс користувача. 

 Підтримка безлічі каналів обслуговування, типів карт і пристроїв, 

мереж і хостів. 

 Розвинені засоби моніторингу. 

 Можливість віддаленого доступу до процесингового центру (FIMI). 

 Створення правил авторизації і управління сценаріями з 

використанням Algorithmix. 

 Вичерпний набір транзакцій. 

 Засоби контролю ризиків. 

 Інтеграція з будь-якими продуктами сімейства TranzWare і 

існуючими системами і компонентами сторонніх виробників. 

Додатки моніторингу: 

 Графічний монітор модулів і терміналів - дозволяє здійснювати 

графічний моніторинг модулів і терміналів процессинговой системи, розробку 

навігаційних карт. 

 Монітор модулів і терміналів - дозволяє переглядати поточний стан 

всіх модулів, терміналів і хостів процессинговой системи, а також подавати різні 

команди управління. 

 Журнал транзакцій - за допомогою цієї програми можна переглядати 

всі транзакції, які пройшли через процессинговую систему, а також анулювати і 

реверсировать деякі транзакції. 

 Журнал подій - дозволяє переглядати повідомлення про події, збої, 

помилках і аваріях, записи про які поміщаються в журнал подій модулями 

процессинговой системи. 

 Interchange-журнал - дозволяє переглядати ISO8583-повідомлення, 

якими обмінюється процесингова система з іншими хостами і платіжними 

системами. 

 Моніторинг негативної авторизації - за допомогою цієї програми 

можна переглядати списки "гарячих" карт поточної і попередніх версій, списки 

відмінностей між версіями. Крім того, в цьому додатку можна здійснювати 

перегляд карт негативної авторизації, вмісту зовнішніх і локальних Stop-

аркушів. 

 Перегляд статистик - за допомогою цієї програми можна переглядати 

статистичну інформацію по транзакціях, а також по комісіям, що стягуються від 

імені фінансовими інститутами. 

 Журнал аудиту банкоматів - дозволяє переглядати і аналізувати 

журнал аудиту з банкоматів. 

 Аудит системи - додаток дозволяє налаштовувати параметри аудиту 

та виконувати аудит системи (в тому числі детальний). 

 Монітор продуктивності - додаток дозволяє спостерігати за 
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поточними показниками продуктивності інстанцій і середніми значеннями 

параметрів продуктивності всієї системи (процесингу). 

TWO призначений для створення процесингового центру, що обслуговує 

електронні платежі, що виконуються за допомогою пластикових карт в 

терміналах різних типів. Основними функціями процессинговой системи є 

ініціювання, маршрутизація і авторизація фінансових транзакцій. Транзакції 

ініціюються власниками банківських карт (клієнтами) на терміналах різних 

класів, які можуть бути підключені як до самої процессинговой системі, так і до 

інших систем, пов'язаних з нею. 

Термінали можуть ставитися до наступних класів: 

 банкомати; 

 POS-термінали; 

 термінали голосової авторизації; 

 Telebank-термінали. 

Система може працювати з банкоматами будь-яких типів, що підтримують 

протоколи NDC + або Diebold. Як POS-терміналів можна використовувати будь-

які пристрої, підтримують протоколи TPTP або ISO8583. 

Виявлені недоліки ПЗ TWO - це відсутність можливості більш ширшого та 

зручного спектру фільтрів при роботі з транзакціями та прийняття автоматичних 

рішень у випадках пов’язаних із помилками та збоями у роботі: 

 банкоматів; 

 хостів; 

 авторизаторів;  

 службових модулів.  
 
Література: 

1. Процесинговий центр :URL: https://pidru4niki.com/15290527/finansi/protsesingoviy_tsentr (дата 

звернення: 08.12.2020). 

2. Банкомати :URL: https://psm7.com/review/kak-ustroen-bankomat-iznutri.html (дата звернення: 

08.12.2020). 

3. TranzWare Online : URL: https://www.tadviser.ru/ (дата звернення: 08.12.2020).  
4. Основні принципи роботи банку :URL: https://kbb.ru/blog/1097/ (дата звернення: 08.12.2020). 

5. Compass Plus : URL: https:// plusworld.ru (дата звернення: 08.12.2020). 

6. TranzWare Internet Banking : URL:  https:// compassplus.ru (дата звернення: 08.12.2020). 

7. Банківська система : URL: https:// http://www.investplan.com.ua/ (дата звернення: 08.12.2020). 
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Актуальність обраної теми бакалаврської роботи «Системний аналіз 

моніторингу процесингового центру комерційного банку» полягає в 

необхідності впровадження максимальної автоматизації усіх банківських 

розрахунків та виробничих процесів, що дозволить значно зменшити 

суб’єктивний вплив людського фактору, скоротити виробничі витратити та 

збільшити прибутки банківської установи.    

Виконувана робота безпосередньо пов’язана з виробничою та 

переддипломною практикою, під час яких студент - співавтор тез проходив 

стажування на посаді співробітника процесингового центру комерційного банку. 

Мова буде йти про програмне забезпечення TranzWare Online. 

TranzWare Online є високоефективним, вирішенням для банківського 

обслуговування. TWO має широкий набір функціональних можливостей Front-

Оffice, надає засоби управління термінальними пристроями, настройки 

маршрутизації і авторизації транзакцій, інтерфейси для взаємодії з платіжними 

системами і авторизаційними хостами зовнішніх систем. 

Функції та можливості 

TWO дозволяє гнучко конфігурувати роботу мережі банкоматів 

(завантаження параметрів, робота з пристроями, різні нестандартні операції, 

включаючи виконання платежів, обмін валюти, CashIn та ін.), налаштовувати 

параметри маршрутизації транзакцій, виконувати конфігурацію пристроїв 

(редагування екранів, створення сценаріїв, настройка комісій і т.д.). TWO має 

гнучку систему моніторингу банкоматів, яка дозволяє аналізувати / 

розраховувати стан мережі і оперативно реагувати на зміни. 

Для банків, які обслуговують розвинені мережі банкоматів, управління 

якими вимагає більш досконалих інструментів, в TWO існує альтернативний 

модуль, який відповідає за управління банківською мережею - ATM Monitoring. 

модуль 

забезпечує більш високий рівень гнучкості системи, дозволяє однаково 

ефективно проводити як оперативний моніторинг, так і поглиблений аналіз всієї 

мережі, груп терміналів і окремого банкомату. 

TWO в повному обсязі підтримує всі компоненти POS-процесингу, 

включаючи підтримку різних типів POS-терміналів, типів транзакцій і 

термінальних протоколів роботи з POS-терміналами та інтелектуальними 

кіосками. 

TWO є рішенням, здатним забезпечити якісну роботу мереж банкоматів і 

POS-терміналів будь-якого обсягу (від десятків до тисяч термінальних 

пристроїв) і складу, а також повністю відповідає вимогам провідних 

міжнародних платіжних систем. 

TWO підтримує графічний інтерфейс і дає можливість виконання цілого 

ряду транзакцій як за магнітними, так і по EMV-картах. 

Переваги TranzWare Online: 

 Гнучка система налаштувань. 

 Простота конфігурації. 

 Зручний інтерфейс користувача. 
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 Підтримка безлічі каналів обслуговування, типів карт і пристроїв, 

мереж і хостів. 

 Розвинені засоби моніторингу. 

 Можливість віддаленого доступу до процесингового центру (FIMI). 

 Створення правил авторизації і управління сценаріями з 

використанням Algorithmix. 

 Вичерпний набір транзакцій. 

 Засоби контролю ризиків. 

 Інтеграція з будь-якими продуктами сімейства TranzWare і 

існуючими системами і компонентами сторонніх виробників. 

Додатки моніторингу: 

 Графічний монітор модулів і терміналів - дозволяє здійснювати 

графічний моніторинг модулів і терміналів процессинговой системи, розробку 

навігаційних карт. 

 Монітор модулів і терміналів - дозволяє переглядати поточний стан 

всіх модулів, терміналів і хостів процессинговой системи, а також подавати різні 

команди управління. 

 Журнал транзакцій - за допомогою цієї програми можна переглядати 

всі транзакції, які пройшли через процессинговую систему, а також анулювати і 

реверсировать деякі транзакції. 

 Журнал подій - дозволяє переглядати повідомлення про події, збої, 

помилках і аваріях, записи про які поміщаються в журнал подій модулями 

процессинговой системи. 

 Interchange-журнал - дозволяє переглядати ISO8583-повідомлення, 

якими обмінюється процесингова система з іншими хостами і платіжними 

системами. 

 Моніторинг негативної авторизації - за допомогою цієї програми 

можна переглядати списки "гарячих" карт поточної і попередніх версій, списки 

відмінностей між версіями. Крім того, в цьому додатку можна здійснювати 

перегляд карт негативної авторизації, вмісту зовнішніх і локальних Stop-

аркушів. 

 Перегляд статистик - за допомогою цієї програми можна переглядати 

статистичну інформацію по транзакціях, а також по комісіям, що стягуються від 

імені фінансовими інститутами. 

 Журнал аудиту банкоматів - дозволяє переглядати і аналізувати 

журнал аудиту з банкоматів. 

 Аудит системи - додаток дозволяє налаштовувати параметри аудиту 

та виконувати аудит системи (в тому числі детальний). 

 Монітор продуктивності - додаток дозволяє спостерігати за 

поточними показниками продуктивності інстанцій і середніми значеннями 

параметрів продуктивності всієї системи (процесингу). 

TWO призначений для створення процесингового центру, що обслуговує 

електронні платежі, що виконуються за допомогою пластикових карт в 
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терміналах різних типів. Основними функціями процессинговой системи є 

ініціювання, маршрутизація і авторизація фінансових транзакцій. Транзакції 

ініціюються власниками банківських карт (клієнтами) на терміналах різних 

класів, які можуть бути підключені як до самої процессинговой системі, так і до 

інших систем, пов'язаних з нею. 

Термінали можуть ставитися до наступних класів: 

 банкомати; 

 POS-термінали; 

 термінали голосової авторизації; 

 Telebank-термінали. 

Система може працювати з банкоматами будь-яких типів, що підтримують 

протоколи NDC + або Diebold. Як POS-терміналів можна використовувати будь-

які пристрої, підтримують протоколи TPTP або ISO8583. 

Виявлені недоліки ПЗ TWO - це відсутність можливості більш ширшого та 

зручного спектру фільтрів при роботі з транзакціями та прийняття автоматичних 

рішень у випадках пов’язаних із помилками та збоями у роботі: 

 банкоматів; 

 хостів; 

 авторизаторів;  

 службових модулів. 
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Технологія ІоТ швидко розвивається та використовується для забезпечення комфорту, 

зручності, якості життя та безпеки для мешканців. Нині більшість її елементів використовуються 
для зменшення людської праці. Як наслідок, система «розумний» дім може бути спроектована та 

розроблена за допомогою одного мікроконтролера, який має можливість керувати та 

контролювати різні пов'язані між собою ІоТ пристрої, такі як світильники, датчики температури 

та вологості, димові, газові та пожежні сповіщувачі, а також аварійні та охоронні системи. Одна 
з найбільших переваг впровадження ІоТ полягає в тому, що можна легко керувати та управляти 
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масивом пристроїв, таких як смартфон, планшет, настільний комп'ютер та ноутбук. На сьогодні 

практично будь-який ІоТ пристрій може працювати з будь-якою платформою завдяки синхронізації 
через віддалені сервіси, або поєднуючи в собі базові функції всіх інших, просто підключаючись до 

домашньої мережі. 

Метою роботи є аналіз особливостей програмування та здійснення 

управління пристроями мережі ІоТ об’єднаними в систему «розумний» будинок 

за допомогою мікроконтролера Arduino. 

У реальному житті життєво важливо забезпечити швидку та цілісну 

обробку та передачу даних у конкретних сценаріях. Arduino Uno являє собою 

плату мікроконтролера, яку можна розглядати як спрощений шлюз IoT. При 

чому, Arduino – це також електронна платформа з відкритим кодом, заснована на 

простому у використанні апаратному та програмному забезпеченні [1]. 

Розробники можуть писати код на програмній платформі для управління 

компонентами на апаратній платформі, та виокремили три основні переваги. 

По-перше, це добре налаштована апаратна платформа. Arduino Uno - це 

плата мікроконтролера, що містить все, що потрібно мікроконтролеру, 

включаючи 14 цифрових входів/виходів, 6 аналогових входів, роз’єм живлення, 

USB-з'єднання, кнопка скидання та заголовок ICSP (In-Circuit Serial 

Programming) [2]. І лише за допомогою кабелю USB розробники можуть легко 

підключити його до власного ПК для програмування та спілкування з 

мікроконтролером, не турбуючись про з'єднання або інші інтерфейси. 

По-друге, це програмна платформа з відкритим кодом. Простий у 

використанні та інтегрований IDE ідеально підходить для написання коду та 

завантаження його на плату мікроконтролера. Він доступний майже для всіх 

платформ, включаючи Windows, Mac OS X та Linux. Окрім ряду прикладних 

кодів, представлених в IDE, існує також великий асортимент включених 

бібліотек, що зменшує складність та складність програмування для розробників. 

По-третє, це недорого. У порівнянні з іншими платформами 

мікроконтролера, плати Arduino значно дешевші за інші. Отже, розробники 

дозволяли робити все, що завгодно, не турбуючись про ціну, як тільки чіпи 

будуть зламані. 

При варіанті реалізації системи «Розумний» будинок з використанням 

мікроконтролера Arduino можна створити систему розумного контролю 

мікрокліматичних параметрів з вбудованими функціями енергозбереження та 

прогнозу енергоспоживання. Розширюваність системи забезпечується за 

рахунок сумісних c Arduino модулів та датчиків, однак для підхоплення нових 

сенсорів потрібно встановити новий скетч на Arduino через скріптогенератор.  

Система «розумний» будинок складається з трьох частин: модулі 

управління кліматотехніки на основі Arduino, центральний контролер і 

мобільний додаток для управління системою та відображення інформації у 

візуально-зрозумілому вигляді. Відмінність від інших рішень полягає у 

використанні тільки вільних компонентів під вільною ліцензією як у випадку з 

апаратним забезпеченням, так і з програмним. Абсолютно будь-який користувач 

може налаштувати систему під себе, використовуючи недорогі компоненти для 



91 
 

Arduino і малопотужний пристрій в якості центрального контролера, не 

написавши при цьому жодного рядка коду. 

У цьому дослідженні було проаналізовано особливості створення та 

розповсюдження технології ІоТ.  Описано принцип роботи системи «Розумний» 

будинок при умові впровадження мікроконтролера Arduino,  а також приведено 

головні переваги даного мікроконтролера. Також проведено дослідження 

головних завдань, які здатна виконувати система «Розумний» будинок при умові 

підключення пристроїв ІоТ. 
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Для кожної задачі ML.NET існує кілька можливих алгоритмів навчання. Вибір конкретного 
алгоритму визначає проблематику, яку ви намагаєтесь вирішити, також характеристиками даних 

та доступними вам розрахунковими ресурсами та ресурсами зберігання. Важливо відзначити, що 

навчання моделей машинного навчання - це інтерактивний процес. Може потребуватися кілька 

алгоритмів, щоб визначити найкращий з них. 

Алгоритми працюють на базі ознак[1]. Ознаки - це числові значення, що 

обчислюються на основі вхідних даних. Вони є оптимальним вхідними даними 

для алгоритмів машинного навчання. Ви перетворювати необроблені вхідні дані 

в ознаки, використовуючи одне або декілька перетворень даних. Наприклад, 

текстові дані перетворюються в набір з числа слів і числа сполучень слів. Після 

вилучення ознак з необроблених даних за допомогою перетворень даних вони 

вважаються певними ознаками. Наприклад, певні ознаки тексту або певні ознаки 

даних зображення. Існують такі типи алгоритмів: 

Лінійні алгоритми створюють модель, яка обчислює оцінки на базі 

лінійного поєднання вхідних даних і набору вагових коефіцієнтів. Вагові 

коефіцієнти - це параметри моделі, які оцінюються під час навчання. Лінійні 

алгоритми добре підходять для ознак, які є лінійно сепарабельном. Перед 

навчанням за допомогою лінійного алгоритму потрібно нормалізувати ознаки. 

Це не дозволяє одній ознаці чинити більший вплив на результат у порівнянні з 

іншими ознаками. 



92 
 

У загальному випадку лінійні алгоритми є масштабованими і швидкими, а 

також не вимагають великих витрат на навчання і прогнозування. Вони 

масштабуються за кількістю ознак і приблизно за розміром набору даних для 

навчання. Лінійні алгоритми роблять кілька проходів за даними для навчання. 

Якщо набір даних поміщається в пам'ять, то додавання контрольної точки кеша 

в конвеєр ML.NET перед додаванням навчального алгоритму прискорить 

навчання. 

Алгоритми дерева прийняття рішень створюють модель, яка містить ряд 

рішень: по суті, блок-схему для значень даних. Для використання цього типу 

алгоритму не потрібні лінійно масштабовані ознаки. Крім того, ознаки не 

потрібно нормалізувати, так як окремі значення в векторі ознак 

використовуються незалежно в процесі прийняття рішень. Алгоритми дерева 

прийняття рішень зазвичай дуже точні. За винятком узагальнених адитивних 

моделей (GAM), моделі дерева можуть мати недостатню об'ясняеми, коли число 

ознак велике. 

Алгоритми дерева прийняття рішень використовують більше ресурсів і 

гірше масштабируются в порівнянні з лінійними алгоритмами. Вони добре 

підходять для наборів даних, що містяться в пам'ять. 
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Світ пройшов довгий шлях с початку розробки контекстно-залежного редактора коду на C, 

що з'явився на початку 1980-х. Інструментарій і мови, спочатку розроблені для настільних додатків, 
поширилися на серверні, хмарні і інші середовища. Microsoft .NET Framework і Visual Studio надають 

сучасний інструментарій, який значно збільшує ефективність праці програміста. Інструментарій і 

мови .NET Framework дають бібліотеки і засоби колективної роботи з багатими можливостями і 

захищають програмістів від найбільш поширених помилок. 

Однак ці досягнення обійшли тих, хто працює над вбудованими 

пристроями. Ринок вбудованих засобів не настільки великий, щоб залучити той 

обсяг інвестицій, який був вкладений в інструментарій для настільних, 

серверних і хмарних додатків. Поява «інтелектуальних пристроїв» всіх видів 

змінює цю ситуацію. 

Завдяки .NET Micro Framework[1] з'явилися нові лінійки продуктів, 

включаючи малі пристрої, які раніше вимагали для розробки коду абсолютно 

інших навичок. Тепер код для них можуть писати групи та індивідуальні особи, 

https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/machine-learning/how-to-choose-an-ml-net-algorithm
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що володіють знаннями в .NET. Якщо ви .NET-розробник і замислювалися про 

те, як задіяти малі вбудовані пристрої в своїх додатках, то, сподіваюся, ця стаття 

переконає вас, що ви зможете використовувати наявні у вас знання, щоб взяти 

участь в програмуванні Інтернету речей (Internet of Things, IoT) і інтелектуальних 

пристроїв, кількість яких зростає вибуховими темпами. 

.NET Micro Framework спочатку був розроблений за проектом SPOT. 

Протягом останніх семи років він був частиною сімейства інфраструктур .NET. 

Він виконується на 32-розрядних процесорах занадто малопотужних, щоб 

підтримувати повноцінні операційні системи. 

Мета .NET Micro Framework - допомогти .NET-розробникам у створенні 

вбудованих додатків, здатних працювати на малих 32-розрядних пристроях на 

основі MCU. На конференції Build 2014 Microsoft описала спектр операційних 

платформ, що охоплюють простір IoT, де Windows Embedded Standard 

розташовується у верхній частині спектра, а .NET Micro Framework - в нижній 

(для малих пристроїв). 
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З розвитком електронних носіїв інформації, потреба зберігання даних на папері стає все 
меншою. Це ж саме питання стосується і навчального процесу, оскільки необхідну для навчання 

інформацію можливо зберігати в електронному вигляді, чітко та структуровано наприклад: 

розклад занять, домашні завдання, оцінки, інформацію про відвідуваність, інформацію про 

викладачів, про оцінки та інше. 

Враховуючи популярність мобільних пристроїв та їх швидкий розвиток, 

можна з впевненістю сказати, що даний вид пристроїв добре підходить для 

зберігання навчальної інформації, оскільки вона буде зберігатися в компактному 

та чітко структурованому вигляді. 

На просторах Play Market вже існують мобільні додатки, які мають певний 

спектр можливостей для планування навчання. Але варто зазначити, що 

більшість існуючих застосунків надає лише мінімальний набір функціоналу, 

який не забезпечує повністю потреби користувача. Більш того, жоден з існуючих 

застосунків не аналізує вхідні дані а лише відображає їх. 

https://docs.microsoft.com/en-us/archive/msdn-magazine/2015/march/net-micro-framework-the-microsoft-net-framework-in-embedded-applications
https://docs.microsoft.com/en-us/archive/msdn-magazine/2015/march/net-micro-framework-the-microsoft-net-framework-in-embedded-applications
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Тому з урахуванням недоліків існуючих мобільних застосунків, буде 

розроблений мобільний додаток, який не лише відображає необхідну для 

навчання інформацію але й аналізує її та видає певний результат, наприклад, 

додаток буде аналізувати оцінки та на їх основі надавати інформацію про стан 

успішності користувача.  

Таким чином, використовуючи даний додаток, користувач зможе: 

організувати власний навчальний процес, компактно зберігати основну 

інформацію, пов’язану з навчанням, зрозуміти свої сильні та слабкі сторони в 

навчанні, відстежувати відвідуваність, підвищити продуктивність навчання.  

Головною метою даного додатку є забезпечення користувача цифровими 

інструментами для планування навчання та покращення орієнтації в 

навчальному процесі. 

Основною цільовою аудиторією даного додатку будуть студенти ВУЗів та 

учні шкіл. 

Додаток створюється на мові програмування JavaScript, зокрема на 

бібліотеці React Native [1, c.7], яка дозволяє використовувати JavaScript [2, c.6] 

для створення мобільних додатків а також надає широкий спектр можливостей 

та супутніх бібліотек. 

 
Література: 

1. Eisenman B «Learning React Native: Building Native Mobile Apps with JavaScript», 2015 
2. Mark Myers «A Smarter Way to Learn JavaScript», 2014 

 

 

 

СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРИ ФОРМУВАННІ 

ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ ДЛЯ ТАРГЕТОВАНОЇ РЕКЛАМИ 

 
Жукотський Роман Олександрович 

Державний університет телекомунікацій  

Навчально-науковий інститут Телекомунікацій 

м. Київ 

Для того, щоб бізнес приносив прибуток, потрібно знати свою цільову аудиторію. Це люди які у 

вашому продукті викликають зацікавленість. Кожен товар або послуга унікальні, це призводить до 

утворення цільової групи. Для визначення параметрів у таргетованої реклами  потрібно знати своїх 

покупців. Створення СППР при формуванні цільової аудиторії надасть змогу підприємцю 

скоротити свій час та кошти на знаходження цільової аудиторії. 

 Актуальність обраної теми бакалаврської роботи «Система підтримки 

прийняття рішень при формуванні цільової аудиторії для таргетованої реклами» 

полягає в необхідності впровадження максимальної автоматизації пошуку 

цільової аудиторії, що дозволить значно зменшити суб’єктивний 

вплив людського фактора, скоротити виробничі витратити та збільшити 

прибутки для підприємців.         
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 Метою моєї роботи: створення програмного забезпечення яке буде шукати 

цільову аудиторію для таргетованої реклами.          Виконувана робота 

безпосередньо пов’язана з виробничою та переддипломною практикою, під час 

яких студент - співавтор тез проходив стажування на посаді співробітника по 

налаштуванню таргетованої реклами. Ціль роботи полягає в автоматизації 

аналізу цільвої аудиторії використовуваного для налаштування таргетованої 

реклами. Програмне забезпечення буде аналізувати, показувати опис та 

характеристики цільової аудиторії. На кожну послугу або товар є цільова 

аудиторія, на яку повинна бути спрямована реклама. Якщо реклама буде 

показуватись неправильно підібраній цільовій аудиторії, то рекламний бюджет 

буде витрачатись марно. ПЗ включає набір наступних функцій:  

- пошукова стрічка для товару або послуги;     

- характеристики та параметри цільової аудиторії для запуску таргетованої 

реклами.  

ПЗ дозволяє реалізувати:         

- правильна обрана цільова аудиторія; 

- аналіз цільової аудиторії. 

Виявлені недоліки ПЗ. При створенні нового виду продукту або послуги, 

потрібно провести пошук та проаналізувати нову цільову аудиторію для нового 

товару або послуги після чого ввести розробнику ПЗ нові параметри до 

програми. Сьогодні виявлення та усунення вище вказаних помилок вимагає від 

відповідального працівника досить великої кваліфікації, значного розумового 

навантаження та узгодження прийняття рішення з вищим керівництвом, що у 

цілому своєю чергою забирає досить багато робочого часу і на 100 відсотків не 

гарантує позитивний результат. Автоматизація вище зазначених процесів по 

підбору цільової аудиторії дозволить:         - 

швидко підібрати точну цільову аудиторію для таргетованої реклами; 

- скоротити бюджет та час на пошук цільової аудиторії; 

- зменшення часу на парсер цільової аудиторії, скоротити навантаження на 

відповідальний персонал та зменшити його кількість. 

Таргетолог вносить назву товару або послуги у програму. Програма 

аналізує послугу або товар який буде показуватись 

цільовій аудиторії та показуєрекламного кабінету. Таргетолог запускає рекламн

е оголошення. Шляхом впровадження вказаних рекомендацій, таргетолог не 

буде втрачати час на аналіз та пошук 

цільової аудиторії, завдяки автоматизації, помилки будуть  

уникненні та зменшення витрат бюджету на неправильні підібрані 

параметри цільової аудиторії. Цією системою можуть 

користуватись новачки та досвідчені працівники. Система  оптимізує бізнес-

процес, економить бюджет та збільшує швидкодію. 

 
Література: 

                 1. https://creativesmm.com.ua/jak-znajjtu-svoju-cilovu-auditoriju/ 

                     2. https://koloro.ua/ua/blog/brending-i-marketing/kak-opredelit-auditirju-vashego-brenda.html 
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СТВОРЕННЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТА 

ТЕСТУВАННЯ ЛОГІКИ ТА МАТЕМАТИКИ ДЛЯ ПРОГРАМІСТІВ 
Івченко Дмитро Євгенович 

Державний університет Інформаційних технологій 

Навчально-науковий інститут Інформаційних технологій 

м. Київ 

 
У даній роботі будуть порушені проблема сучасних інформаційних технологій, а саме використання 

мобільних пристроїв для процесу навчання та здобуття навичок та тестування логіки та 

математичних здібностей програміста. 

 

 На сьогоднішній день для навчання будь якої спеціальності потрібні 

сучасні технології. Сучасні методи навчання передбачають використання знать з 

упровадженням використання цифрових технологій, а саме комп’ютера чи будь 

якого електронного девайсу. Впровадження сучасних інформаційних технологій 

передбачає наявність новітнього обладнання для більш ефективнішого 

передання інформації та навчання студентів. Використання мобільного телефону 

як основного пристрою телекомунікацій і навчання є досить вагомим і зручним 

у порівнянню з книжками або іншими методами навчання.  

 Майже кожна людина має розумний телефон, що дає доступ в мережу 

інтернет, яка може надати будь яких знать, які шукає користувач. Навчання за 

допомогою мобільного телефону не є виключенням з правил а є новою сторінкою 

сучасного методу навчання, що дає змогу більш доцільно і якісно 

запам’ятовувати та освоювати нові знання та навички. Розвиток логіки для 

програмістів це є основою для всього процесу навчання програмування, адже в 

цій сфері діяльності використання логічних задач і математичного підходу 

створення програм є основоположними для подальшого набуття нових знать та 

підвищення професійних навиків. Використання додатку для розвитку та 

тестування логіки та математичних здібностей програміста має наступні 

переваги: 

 1. Використання мобільного додатку дозволяє за допомогою смартфону 

навчитися та розвивати свої здібності в будь якому місці. Це дає велику перевагу 

від настільного комп’ютера. 

 2. Процес навчання може бути різноманітним 

 3. Навчання поза межами навчальних закладів. 

 4. Індивідуальна програма для кожного користувача та вибір зручного 

методу та часу навчання. 

 Отже навчання дистанційно та за допомогою портативного девайсу дає 

можливість біль ефективно навчатися в будь який момент часу. Це дуже зручно 

при відношенні до студентів і не тільки. Сучасні інформаційні технології 

передбачають використання новітніх впроваджень в методи навчання, тому цей 

спосіб навчання впроваджений в деяких країнах, і має актуальність на 

сьогоднішній день. 

 
Література: 

1. Латеральна логіка, Головоломний шлях до нестандартного мислення. Автор - Гарет Мур 2018. 205с. 

2. Комп’ютерна техніка та інформаційні технології, Борис Погріщук, Ю. Паночишин, 463с. 
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АНАЛІЗ МЕДИЧНО АПАРАТНИХ-КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ 

 
Ковальський Валерій Валерійович 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут Захисту інформації 

м. Київ 

Важливим різновидом спеціалізованих медичних інформаційних систем є медичні апаратно-

комп'ютерні системи (МАКС). Зараз одним з напрямків інформатизації медицини є комп'ютеризація 

медичної апаратури. Використання в медичній практиці комп'ютера в поєднанні з вимірювальною 

та керуючою технікою дозволило створити нові ефективні засоби для забезпечення 
автоматизованого збору інформації про стан хворого, її обробки в реальному масштабі часу та 

управління станом пацієнта. Цей процес привів до створення медичних апаратно-комп'ютерних 

систем, які підняли на якісно новий рівень інструментальні методи досліджень та інтенсивну 

терапію. 

МАКС призначені для інформаційної підтримки та/або автоматизації 

діагностичного та лікувального процесу, що здійснюються при безпосередньому 

контакті з організмом хворого. МАКС також називають програмно-апаратними 

комплексами (пристроями, засобами) чи, більш розгорнуто, апаратно-

комп'ютерними та мікропроцесорними медико-технологічними 

автоматизованими інформаційними системами. 

МАКС відносяться до медичних інформаційних систем базового рівня, до 

систем інформаційної підтримки технологічних процесів. Основною 

відмінністю систем цього класу є робота в умовах безпосереднього контакту з 

об'єктом дослідження і, як правило, в реальному режимі часу. Вони являють 

собою складні програмно-апаратні комплекси. Для їх роботи окрім 

обчислювальної техніки, необхідні спеціальні медичні прилади, обладнання, 

відеотехніка, засоби зв'язку. 

Типовими представниками МАКС є медичні системи моніторингу за 

станом хворих; системи комп'ютерного аналізу даних томографії, ультразвукової 

діагностики, ЕЕГ, ЕКГ, радіографії; системи автоматизованого аналізу даних 

мікробіологічних та вірусологічних досліджень, аналізу клітин та тканин 

людини. 

Системи такого класу дозволяють підвищити якість профілактичної та 

лікувально-діагностичної роботи, особливо в умовах масового обслуговування, 

коли бракує кваліфікованих спеціалістів та часу. 

МАКС забезпечують розв'язання задач з одного з найважливіших 

напрямків: підвищення продуктивності праці медичних працівників та якості 

лікувально-діагностичного процесу шляхом впровадження комп'ютерних 

технологій в діагностику та лікування. Суттєве підвищення якості 

діагностичного та лікувального процесу в сучасних МАКС досягається шляхом 

швидкості та повноти обробки медико-біологічної інформації. 

За функціональними можливостями МАКС поділяються на: 

 спеціалізовані; 

 багатофункціональні; 

 комплексні. 
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Спеціалізовані (одно функціональні) системи призначені для проведення 

досліджень одного виду (наприклад, електрокардіографічних). 

Багатофункціональні системи дозволяють проводити дослідження кількох 

видів (наприклад, електрокардіографічні та електроенцефалографічні). 

Комплексні системи забезпечують комплексну автоматизацію важливої 

медичної задачі. Наприклад, моніторингова система для автоматизації палати 

інтенсивного спостереження, що дозволяє відслідковувати найважливіші 

фізіологічні параметри пацієнтів, а також контролювати функціонування 

апаратів штучної вентиляції легень. 

За призначенням МАКС діляться на: системи для проведення 

функціональних та морфологічних досліджень, моніторингові системи, системи 

управління лікувальним процесом, системи лабораторної діагностики, системи 

для наукових медико-біологічних досліджень. 

Системи для проведення функціональних та морфологічних досліджень. З їх 

допомогою здійснюються: дослідження системи кровообігу, дослідження 

органів дихання, дослідження головного мозку та нервової системи, дослідження 

органів відчуття (зору, слуху та ін.), рентгенологічні дослідження (в тому числі 

комп'ютерна томографія), магнітно-резонансна томографія, ультразвукова 

діагностика, радіонуклідні дослідження. 

Програмне забезпечення (ПЗ) МАКС не менш важливе ніж апаратне, тобто 

технічне. До програмного забезпечення відносяться математичні методи 

обробки медико-біологічної інформації, алгоритми й власне програми, що 

забезпечують функціонування всієї системи. Медичне забезпечення 

розробляється постановниками задач — лікарями відповідних спеціальностей, 

апаратне — інженерами, спеціалістами з медичної та обчислювальної техніки. 

Розробка спеціалізованих мікропроцесорних пристроїв лягає на спеціалістів з 

мікроелектроніки. Програмне забезпечення створюється програмістами чи 

спеціалістами з комп'ютерних технологій[1]. 

Найбільш досконалі пристрої оснащені так званим «інтегрованим» ПЗ, 

завдяки якому лікар отримує цілісну систему, що охоплює весь процес 

дослідження, що включає етапи підготовки, дослідження та обробки даних. В 

такому ПЗ виділяють шість основних функціональних модулів: 

 Підготовки дослідження. 

 Проведення дослідження. 

 Перегляду і редагування записів. 

 Обчислювального аналізу 

 Оформлення висновку. 

 Роботи з архівом. 
 

Література 
1. Офіційний сайт Food and Drug Administration [Електронний ресурс]. - Режим доступа: World Wide Web. 

– URL: https://www.fda.gov/. 
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СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ТА РОЗРОБКА ПРОТОТИПУ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО САЙТУ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 
Кондратюк Іван Олександрович 

Державний університет телекомунікацій  

Навчально-науковий інститут Телекомунікацій 

м. Київ 

Сайт - це інформаційна одиниця в інтернеті, ресурс з веб-сторінок, які 

об'єднані спільною темою і пов'язані між один з одним за допомогою посилань. 

Сайт може складатися як з однієї сторінки, так і величезної кількості сторінок. 

Кожна сторінка ресурсу - це текстовий файл або їх набір, написаний на 

спеціальній мові розмітки або програмування (HTML, PHP, CSS і ін.). 

Інформаційні сайти як правило досить об'ємні, стабільно наповнюються 

унікальним контентом, мають гнучку продуману навігацію і складну ієрархічну 

структуру, вміщують велику кількість розділів, підрозділів, категорій та інше [1]. 

Послідовність розробки інформаційного сайту:  

1. Обрати галузеву нішу для сайту приватного підприємства.  

2. Обрати технологію реалізації семантичного ядра інформаційного 

сайту. 

3. Обрати технологію реалізації та зареєструвати семантичне ядро 

сайту, які зроблять доменне ім'я ( URL-адресу сайту) релевантними для 

високочастотного запиту. Для останнього існують спеціальні онлайн-

інструменти.  

4. Обрати стабільний і швидкий хостинг для сайту, розрахований на 

високочастотний доступ 24/7 з панеллю керування у нашому випадку - cPanel та 

ISPmanager.  

5. Обрати систему управління контентом, якою у нашому випадку є 

одна з найпопулярніших і найбільш зручних систем - безкоштовна CMS 

WordPress.  

Зараз я більш детально опишу кожен пункт щоб краще розкрити картину 

створення інформаційного сайту. 

Перше з чим ми стикаємося - це пошук ніші для сайту. В нашому випадку 

це інформаційний сайт приватного підприємства. Нам також треба 

проаналізуйте ціну за клік та за ключовими словами: якщо ставка за клік висока 

і при цьому ніша не дуже конкурентна, то це буде найкращим варіантом .  

Друге і не менш важливе складання семантичного ядра. Безумовно, збір 

ключових слів (складання семантики) - ключовий крок до гарного сайту. Далі 

накидається умовний «скелет» для розподілу ключових слів за різними 

посадковим сторінкам. Визначимо відразу що ж це таке. Семантичне ядро – це 

база свідомо підібраних пошукових слів, їх словосполучень і морфологічних 

форм, найбільш вірно характеризують вид діяльності, товари або послуги, які 

пропонує сайт. Якщо узагальнити, семантичне ядро - глобальний перелік 

пошукових запитів, їх форм і словосполучень, які описують вид діяльності, 

товари, послуги, і повністю охоплюють тематику сайту. При цьому семантичне 

ядро враховує бажання, інтереси користувачів і відповідає бізнес-цілям проекту. 
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Процес побудови семантичного ядра складається з декількох етапів: 

 Підбір маркерних запитів. Маркерні запити - це найбільш популярні 

ключові слова з нашої тематики, які повністю характеризують наш сайт, продукт, 

вид діяльності, це свого роду "контрольні точки" - по ним будете створювати і 

нарощувати "каркас" семантичного ядра, тому потрібно ретельно їх підбирати. 

Від маркерних запитів залежить повнота семантики, наскільки точним і повним 

буде наше семантичне ядро. 

 Парсинг ключових слів для семантичного ядра. За ретельно відібраним 

маркерним запитом, ми можемо починати парсити семантику для складання 

семантичного ядра онлайн - рекомендується зібрати якомога більше ключових 

слів, фраз і словосполучень з різних джерел, щоб добре охопити тематику. 

 Збір частотності ключових слів. Потрібно отримати статистику для 

ключових слів - кількість показів в пошуковій системі. 

Тепер кластери потрібно проаналізувати і розподілити по посадкових 

(цільових) сторінках нашого сайту. Відбираємо з них самий частотний кластер і 

його використовуємо.  

Коли ми вже визначилися з URL-сторінкою для своїх кластерів, потрібно 

підготувати технічне завдання, щоб розподілити ключові слова з точки зору 

SEO-оптимізації. Переходимо в інструмент текстовий аналізатор SEO і 

створюємо в ньому під кожен кластер окремий проект. Додаємо ключові слова і 

запускаємо проект. Текстовий аналізатор проаналізує тексти сайтів-конкурентів 

з видачі топу і згенерує ТЗ [3]. 

Третє, вибір і реєстрація доменного імені. Доменне ім'я - це те, що йде за 

кореневими доменами. Домен може бути чим завгодно, від одного знака до 

цілого пропозиції. Домен відразу за кореневим доменом також називають 

"доменом другого рівня". Доменне ім'я може включати необмежену кількість 

доменів, немає ніякого обмеження тільки на 3 домена в складі доменного імені. 

Наприклад, www.mybook.com - це коректне доменне ім'я. Той, хто контролює 

"верхню" частина доменного імені (наприклад, mozilla.org), той може 

створювати доменні імена більш "низьких" рівнів (часто звані, "піддоменами") 

(наприклад, developer.mozilla.org). 

Четверте, потрібно знайти стабільний і швидкий хостинг для сайту, зі 

зручною і функціональною панеллю керування (наприклад, cPanel або 

ISPmanager). Відразу визначимо що таке хостинг для сайту. Коли ми кажемо про 

інтернет, то «хостинг» - це місце де живуть сайти і всі інші проекти в мережі. Це 

необхідне місце на сервері, яке виділяється для нашого онлайн-ресурсу. Ми 

можемо використовувати його для завантаження необхідних файлів сайту, а 

також різноманітних сервісів (електронна пошта яка прив'язана до доменного 

імені нашого магазину). Далі ми розглянемо чому нам так необхідний надійний 

хостинг. 

 Інтернет-магазин – це важливий комерційний проект. Від його стійкої 

роботи залежить прибуток. Якщо сайт буде недоступний, то клієнти не зможуть 

зайти на сайт, і не зроблять необхідне замовлення, а ми не отримуємо гроші. 

Якщо онлайн ресурс не буде робити  кілька днів, то сайт втратить свої позиції в 
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ранжируванні результатів пошуку. Відвідуваність різко впаде, а прибуток 

швидко знизиться разом з нею. 

П'яте,  вибираємо систему управління контентом (CMS). Однією з 

найпопулярніших і найбільш зручних систем на сьогодні є безкоштовна CMS 

WordPress. Ідеально підходить для інформаційних сайтів усіх типів. Серед 

відомих брендів її вибрали такі видання, як Bloomberg, The New York Times, 

Reuters. WordPress побудований за структурою, що складається з трьох 

компонентів: ядро, теми, доповнення. Ядро забезпечує базову функціональність. 

Теми визначають зовнішній вигляд сайту. Доповнення в WordPress називаються 

плагінами. Модулі та плагіни дозволяють додати на сайт необхідний функціонал. 

Обидві платформи пропонують вибір готових модулів, досить їх встановити і 

налаштувати. Якщо функціоналу знайдених модулів не вистачає - можна 

написати свій модуль [2].  

На основі вище викладеного можна зробити висновок, що за умови 

виконання усіх зазначених дій, а також якісне інформаційне наповнення 

розроблюваного порталу, зробить його конкурентоспроможним серед інших 

аналогічних ресурсів, а в разі практичного підтвердження приватним 

підприємством своїх ринкових переваг дозволить змагатись за лідерські позиції 

в відповідній галузі. 
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СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ТА РОЗРОБКА ПРОТОТИПУ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО САЙТУ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Кондратюк Іван Олександрович 

Державний університет телекомунікацій  

Навчально-науковий інститут Телекомунікацій 

м. Київ 

Сайт - це адрес в інтернеті, де публікується якась інформація. Вона може 

бути у вигляді тексту, фотографій, відео або і того і іншого. 

Інформаційні сайти як правило досить об'ємні, стабільно наповнюються 

унікальним контентом, мають гнучку продуману навігацію і складну ієрархічну 

структуру, вміщують велику кількість розділів, підрозділів, категорій та інше [1]. 

Послідовність розробки інформаційного сайту:  

1. Обрати галузеву нішу для сайту приватного підприємства.  

2. Обрати технологію реалізації семантичного ядра інформаційного 

сайту. 
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3. Обрати технологію реалізації та зареєструвати семантичне ядро 

сайту, які зроблять доменне ім'я ( URL-адресу сайту) релевантними для 

високочастотного запиту. Для останнього існують спеціальні онлайн-

інструменти.  

4. Обрати стабільний і швидкий хостинг для сайту, розрахований на 

високочастотний доступ 24/7 з панеллю керування у нашому випадку - cPanel та 

ISPmanager.  

5. Обрати систему управління контентом, якою у нашому випадку є 

одна з найпопулярніших і найбільш зручних систем - безкоштовна CMS 

WordPress.  

Зараз я більш детально опишу кожен пункт щоб краще розкрити картину 

створення інформаційного сайту. 

Перше з чим ми стикаємося - це пошук ніші для сайту. В нашому випадку 

це інформаційний сайт приватного підприємства. Нам також треба 

проаналізуйте ціну за клік та за ключовими словами: якщо ставка за клік висока 

і при цьому ніша не дуже конкурентна, то це буде найкращим варіантом .  

Друге і не менш важливе складання семантичного ядра. Безумовно, збір 

ключових слів (складання семантики) - ключовий крок до гарного сайту. 

Семантичне ядро – це база свідомо підібраних пошукових слів, їх 

словосполучень і морфологічних форм, найбільш вірно характеризують вид 

діяльності, товари або послуги, які пропонує сайт.  

Третє, вибір і реєстрація доменного імені. Доменне ім'я - це те, що йде за 

кореневими доменами. Домен може бути чим завгодно, від одного знака до 

цілого пропозиції. Домен відразу за кореневим доменом також називають 

"доменом другого рівня". Доменне ім'я може включати необмежену кількість 

доменів, немає ніякого обмеження тільки на 3 домена в складі доменного імені. 

Наприклад, www.mybook.com - це коректне доменне ім'я. Той, хто контролює 

"верхню" частина доменного імені (наприклад, mozilla.org), той може 

створювати доменні імена більш "низьких" рівнів. 

Четверте, потрібно знайти стабільний і швидкий хостинг для сайту, зі 

зручною і функціональною панеллю керування (наприклад, cPanel або 

ISPmanager). Відразу визначимо що таке хостинг для сайту. Коли ми кажемо про 

інтернет, то «хостинг» - це місце де живуть сайти і всі інші проекти в мережі. Це 

необхідне місце на сервері, яке виділяється для нашого онлайн-ресурсу. Ми 

можемо використовувати його для завантаження необхідних файлів сайту, а 

також різноманітних сервісів (електронна пошта яка прив'язана до доменного 

імені нашого магазину). 

 Інтернет-магазин – це важливий комерційний проект. Від його стійкої 

роботи залежить прибуток. Якщо сайт буде недоступний, то клієнти не зможуть 

зайти на сайт, і не зроблять необхідне замовлення, а ми не отримуємо гроші. 

Якщо онлайн ресурс не буде робити  кілька днів, то сайт втратить свої позиції в 

ранжируванні результатів пошуку. Відвідуваність різко впаде, а прибуток 

швидко знизиться разом з нею. 
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П'яте,  вибираємо систему управління контентом (CMS). Однією з 

найпопулярніших і найбільш зручних систем на сьогодні є безкоштовна CMS 

WordPress. Ідеально підходить для інформаційних сайтів усіх типів. Ядро 

забезпечує базову функціональність. Теми визначають зовнішній вигляд сайту. 

Доповнення в WordPress називаються плагінами. Модулі та плагіни дозволяють 

додати на сайт необхідний функціонал. Обидві платформи пропонують вибір 

готових модулів, досить їх встановити і налаштувати. Якщо функціоналу 

знайдених модулів не вистачає - можна написати свій модуль [2].  

На основі вище викладеного можна зробити висновок, що за умови 

виконання усіх зазначених дій, а також якісне інформаційне наповнення 

розроблюваного сайту, зробить його конкурентоспроможним серед інших 

аналогічних ресурсів, а в разі практичного підтвердження приватним 

підприємством своїх ринкових переваг дозволить змагатись за лідерські позиції 

в відповідній галузі. 
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СПОСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ MACHINE LEARNING(ML) РІШЕНЬ ЗА 

ДОПОМОГОЮ ОБ’ЄКТНО ОРІЄНТОВАНОЇ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ 
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м. Київ 

 
Коли мова йде про машинне навчання або штучний інтелект, в більшості випадків це 

асоціюється з Python або з R, як про мову програмування для подальшої реалізації. Однак також 

можна використовувати Java з тією ж метою[1]. Java – є доволі потужним інструментом, що 

гарно проявив себе в розробці додатків корпоративного сектору, де передбачуваність роботи 

програми та надійність грають важливу роль. 

Машинне навчання - це потужна техніка, яка вивчає приклади та досвід. 

Це тип штучного інтелекту, який дозволяє програмним програмам вчитися на 

даних і ставати більш точними в прогнозуванні результатів, без втручання 

людини або без явного програмування. Машинне навчання процвітає 

експоненціально. Одні з його прикладів є такі додатки, як google maps, 

самокеровані машини, google translate, додатки для виявлення шахрайства [2]. 

 Алгоритм машинного навчання - це еволюція звичайного алгоритму. Цей 

механізм робить програми «розумнішими», дозволяючи їм автоматично вчитись 
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із наданих даних. Алгоритм в основному поділяється на дві фази: навчання та 

тестування. 

Такі алгоритми діляться на три типи: 

 Навчання під контролем: Це навчальний процес, де є можливість 

розглянути навчання під керівництвом вчителя. Це процес вивчення алгоритму з 

навчального набору даних. Він генерує функцію відображення між вхідною 

змінною та вихідною змінною. Після того, як модель навчена, вона може 

починати робити прогнози / рішення, коли їй надаються нові дані. Існує небагато 

алгоритмів, які потрапляють у навчання під контролем, - це лінійна регресія, 

логістична регресія, дерево рішень тощо. 

 Навчання без нагляду: Це процес, коли модель навчається з 

використанням частини інформації, яка не позначена. Цей процес може бути 

використаний для кластеризації вхідних даних у класи на основі їх статистичних 

властивостей. Зазвичай його називають кластерним аналізом, що означає 

групування об'єктів на основі інформації, знайденої в даних, що описує об'єкти 

або їх взаємозв'язок. Мета полягає в тому, щоб об’єкти однієї групи мали бути 

подібними один до одного, але відрізнятися від об’єктів іншої групи. Це є ті 

алгоритми, які потрапляють у навчання без нагляду, включають кластеризацію 

K-засобів, ієрархічну кластеризацію тощо. 

 Підкріплення навчання: Підкріплення навчання слідує концепції 

удару і випробування (hit and trial). Це навчання, що взаємодіє з простором або 

навколишнім середовищем. Агент ПН вчиться на наслідках своїх дій, а не на 

явному навчанні. Це здатність агента взаємодіяти з навколишнім середовищем і 

з’ясувати, що є найкращим результатом. 

Мова програмування Java є однією з найдавніших і надійних мов 

програмування. Завдяки високій популярності, попиту та простоті використання, 

понад 9 мільйонів розробників по всьому світу використовують Java. Що 

стосується машинного навчання, можна використовувати також інші мови 

програмування, такі як Python, R тощо, але Java також є конкуретоспроможною 

на цьому ринку. Java не є провідною мовою програмування в цьому домені, але 

за допомогою сторонніх бібліотек з відкритим кодом будь-який розробник Java 

може впровадити машинне навчання [3]. 

Для реалізації машинного навчання в Java є різні сторонні бібліотеки з 

відкритим кодом. Найпоширеніші з них перелічені нижче: 

1. ADAMS: це розшифрована система розробки даних та машинного 

навчання. Це гнучкий механізм робочого циклу, який спрямований на швидке 

створення та підтримку керованих даних, виконання пошуку, обробки, 

видобутку та візуалізації даних. ADAMS використовує деревоподібну структуру 

і дотримується філософії : менше - це "більше". 

2. JavaML: Це колекція алгоритмів машинного навчання, де вона має 

спільний інтерфейс для кожного типу алгоритму. Вона має добре хорошу 

документацію з чіткими інтерфейсами. З її домогою можна зібрати безліч 

програм, призначених для інженерів програмного забезпечення. 
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3. Mahaut: Apache Mahaut - це розподілений фреймворк, який 

забезпечує реалізації машинних алгоритмів для платформи Apache Hadoop. Він 

складається з різних компонентів для зручного використання та орієнтований на 

математиків, статистиків, аналітиків даних, дослідників даних та спеціалістів-

аналітиків. 

Таким чином Java вносить в свої корективи в перспективі розробки рішень 

зв’язаних з машинним навчанням. Наявність бібліотек для ML допомагає 

розробникам, що використовують вузьконаправлений стек технологій, що 

складається з мінімального набору мов програмування у повній мірі реалізувати 

готові рішення цього типу на основі імплементованих алгоритмів.  

 
Література 
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3. What is Machine Learning in Java and how to implement it?:  https://medium.com/edureka/machine-
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Концепція, що лежить в основі інверсії управління, часто виражається терміном що означає 

написання слабо зв'язаного коду. IoC переносить відповідальність за виконання дій з коду програми 

на фреймворк. Відносно конфігурації це означає, що якщо в традиційних контейнерних архітектурах 
, компонент може викликати контейнер і запитати: "де знаходиться об'єкт Х, потрібний для 

роботи?", То в IoC сам контейнер з'ясовує, що компоненту потрібен об'єкт Х, і надає його 

компоненту під час виконання. Контейнер робить це, грунтуючись на підписах методів, а також, 

конфігураційних даних (наприклад в форматі XML)[1]. 

 

Впровадження залежності (Dependency injection, DI) - процес надання 

зовнішньої залежності програмного компоненту. Є специфічною формою 

«інверсії управління» (Inversion of control, IoC), коли вона застосовується для 

управління залежностями. У повній відповідності з принципом єдиної зв'язки 

об'єкт віддає піклуватися про побудову необхідних йому залежностей 

зовнішньому, спеціально призначеному для цього спільного механізму[2]. Було 

виведено наступні переваги застосування DI: 

● Скорочення обсягу сполучного коду. Одним з найбільших плюсів DI 

є можливість значного скорочення обсягу коду, який повинен бути написаний 

для зв'язування разом різних компонентів програми. Найчастіше цей код дуже 



106 
 

простий - при створенні залежності повинен створюватися новий екземпляр 

відповідного об'єкта. 

● Спрощена конфігурація додатки. За рахунок застосування DI процес 

конфігурації додатка значно спрощується. 

● Покращена можливість тестування. Коли класи проектуються для 

DI, стає можливою проста заміна залежностей. Це особливо корисно при 

тестуванні програми. 

Також однією з особливостей використання Dependency Injection є 

можливість управління загальними залежностями в єдиному репозиторії. При 

традиційному підході до управління залежностями в загальних службах, до яких 

відносяться, наприклад, підключення до джерела даних, транзакція, віддалені 

служби і т.п., створюються екземпляри (або отримуються з певних фабричних 

класів) залежностей там, де вони потрібні - всередині залежного класу. Це 

призводить до поширення залежностей по безлічі класів в додатку, що може 

ускладнити їх зміну. У разі використання DI вся інформація про загальні 

залежності міститься в єдиному репозиторії , що істотно спрощує управління 

залежностями і знижує кількість можливих помилок. 

Метою введення DI є видалення цієї залежності між програмними 

компонентами, відокремлюючи використання від створення об'єкта. Це зменшує 

кількість необхідного типового коду та покращує гнучкість у розробці[3]. 

Взагалі кажучи, DI стимулює до якісних проектних рішень для додатків. 

Проектування для DI означає проектування з використанням інтерфейсів, та 

певних абстракцій, що допомагають покращити процес написання коду. Цей 

принцип покращує повторне використання вашого коду та обмежує ефект 

пульсацій, якщо вам потрібно змінити класи нижчого рівня. Але навіть якщо ви 

це ідеально реалізуєте не так як потрібно, ви все одно зберігаєте залежність від 

класу нижчого рівня.  Інтерфейс лише роз'єднує використання класу нижчого 

рівня, а не його екземпляри. 
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У даній роботі будуть порушені проблеми сучасних інформаційних технологій в сфері освіти. Тут 

перераховані основні напрямки застосування технологій для покращення навчального процесу та те, 

які рівні завдань вирішує вивчення ІТ. 

Зараз інформаційні технології в галузі освіти є неминучою умовою 

переходу суспільства до інформаційного розвитку. Сучасні технології та 

телекомунікації можуть змінити організаційний характер навчального процесу, 

занурити учнів в інформаційно-освітню сферу, поліпшити характер освіти та 

стимулювати процес усвідомлення інформації та набуття знань. Новітні 

інформаційні технології створили комп’ютерне та телекомунікаційне 

середовище підтримки для організації та управління різними видами 

діяльності, включаючи освіту. Усі рівні інтеграції інформаційних технологій у 

навчальний план здійснюються в рамках подальшої освіти шкіл, студентів та 

студентів коледжів. 

Типовою рисою української освіти є постійне вдосконалення освітнього 

процесу, розвиток та адаптація суспільства, а також створення єдиної системи 

безперебійної освіти. Шкільна реформа країни має на меті вивести зміст освіти 

відповідно сучасному рівню наукових знань, підвищити ефективність усієї 

освітньої роботи та підготувати учнів до переходу до інформаційного 

суспільства. Тому інформаційні технології стають невіддільною частиною 

змісту освіти, метод підвищення й покращення ефективності навчального 

процесу, а також допомагають реалізувати багато принципів розвитку у 

навчанні. 

Головними напрямками використання ІТ в навчальному процесі школи є: 

- проектування систематичних і повчальних матеріалів;  
- керування процесом навчання середньої та вищої школи; 
- цілеспрямований пошук навчальної інформації у мережі Інтернет;  
- організація інтелектуального відпочинку студентів;  
- розробка web-ресурсів, призначених для навчання; 
- проектування та введення навчальних програмних забезпечень.  
Найбільш широко використовувані курси ─ це комплексні уроки із 

застосуванням засобів мультимедіа. Обов’язковою складовою навчання стали 

презентації, та це всього лише елементарний приклад використання ІТ. 

Просто зараз вчителі створюють і ініціюють авторські навчальні програмні 

забезпечення, які показують деяку предметну область, реалізують технологію її 

вивчення, забезпечують умови для здійснення різноманітних видів діяльності 

щодо навчання. Типи навчального програмного забезпечення, що 

використовуються в освіті, різноманітні: тренажерні; навчальні; контролю; 

діагностики; моделювання; ігри. 

У процесі вищої освіти дослідження ІТ завбачає вирішення таких рівнів 

проблем: 

- Використання інформаційних технологій як інструменту освіти, пізнання, 

що здійснюється в курсі «Інформатика»; 

- Інформаційні технології в професійній діяльності, для 

загальнопрофесійної дисципліни «Інформаційні технології», яка розглядає їх 

теорію, компоненти, методику; 
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- Професійно-орієнтоване навчання з прикладних інформаційних 

технологій, спрямоване на організацію та керування конкретною професійною 

діяльністю, що досліджується у професійній галузі. 

Тільки кваліфікований викладач може допомогти зрозуміти ситуацію, що 

склалася, та освоїти навчальний матеріал: він не тільки організовує самостійну 

роботу студентів, але з точки зору часу на вивчення дисципліни вміє вибрати 

найбільш важливі аспекти для вивчення предмету. В даний час, переслідуючи 

схожі цілі, викладачі впроваджують авторські програмні забезпечення для 

викладання, реалізовані у вигляді мультимедіа та гіпермедіа на CD і DVD-дисках 

в мережі Інтернет. 
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В світі мобільної розробки з’явилася нова технологія. Технологія Flutter підтримується 

компанією Google і вже зараз має достатньо великі перспективи, щоб стати найкращим 
фреймворком для розробки додатків. Розглянуто основні переваги фреймворку та особливості. 

Flutter поєднує в собі простоту розробки з продуктивністю, аналогічній 

нативній продуктивності, при збереженні візуальної відповідності між 

платформами. Що найбільш важливе, Flutter повністю безкоштовний і має 

відкритий код. На даний момент Flutter користується однаковою популярністю з 

React Native як на GitHub, так і на Stack Overflow. 

Щоб уникнути проблем з продуктивністю, пов'язаних з використанням 

скомпільованої мови програмування як міст JavaScript, Flutter використовує Dart. 

Він заздалегідь компілює Dart (AOT) в власний код для декількох платформ. 

Таким чином, Flutter може легко взаємодіяти з платформою без необхідності 

використання моста JavaScript, який включає перемикання контексту між 

областю JavaScript і власної областю. Компіляція в машинний код також 

збільшує час запуску програми. 

Основна ідея Flutter - використання віджетів. Комбінуючи різні віджети, 

розробники можуть побудувати весь призначений для користувача інтерфейс. 

Кожен з цих віджетів визначає структурний елемент (наприклад, кнопку або 

меню), стилістичний елемент (шрифт або колірну схему), аспект макета 

(наприклад, відступи) і багато інших. Зверніть увагу, що Flutter не використовує 

OEM-віджети, а надає розробникам власні готові віджети, які виглядають 

рідними для додатків Android або iOS (відповідно до Material Design або 

Cupertino). Звичайно, що розробники також можуть створювати свої власні 

віджети. 

Спільнота Startup на Medium поділилася цікавим дослідженням 

ефективності нативних і кросплатформних підходів в розробці мобільних 

додатків. Вони провели кілька тестів на реальних смартфонах Android та iOS і 

порівняли час виконання розрахунків числа Pi, реалізованих за допомогою 

фреймворків Flutter, React Native і Native. Безсумнівно, найбільшою перевагою 

нативной мобільної розробки є найвища продуктивність в будь-якій задачі. 

Однак з кроссплатформними фреймворками все не так просто. 

Flutter продемонстрував зниження продуктивності всього на 9-22% в 

тестах з інтенсивним використанням пам'яті в порівнянні з Native. Хоча в 

ресурсномістких завданнях він в 2-6 разів повільніше, ніж Native. React Native 

показав найгіршу продуктивність у всіх тестах. Він в 2-15 разів повільніше, ніж 

Flutter, і в 5-21 разів повільніше, ніж Native. Виконання кінцевого коду на React 

Native вимагає «міст» від коду JavaScript до власного середовища пристрою. 

Простими словами, міст - це інтерпретатор, який переводить код JS на нативну 

мову програмування пристрою і навпаки. На жаль, міст є додатковим рівнем в 
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цьому системному ланцюжку, який вимагає додаткового часу та ресурсів для 

обробки. 

На відміну від цього, Flutter компілюється у власні бібліотеки x86 і ARM 

без будь-яких додаткових прошарків. Таким чином, він працює швидше і 

споживає менше ресурсів для виконання коду. Це призводить до миттєвого 

запуску додатка, більш високої продуктивності і меншого навантаження на 

пристрій. Тому нехай Dart і менш швидкий, аніж Javascript, проте в двобої 

продуктивності між фреймворками, Flutter перемагає. 

Було досліджено та знайдено переваги та перспективи розробки на Flutter 

і можна сказати, що це дійсно цікава технологія, котру слід вже зараз розглядати 

для розробки мобільних додатків. Flutter достатньо швидкий для виконання 

більшості задач та достатньо простий в розробці, що дозволить створювати 

якісні додатки за малий час.  
Література: 

1. React Native vs. Flutter: What is Better for App Development in 2021 [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: https://nix-united.com/blog/flutter-vs-react-native/ 

2. E. Windmill, Flutter in Action, 2020. 
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Навчально-науковий інститут Інформаційних технологій 

м. Київ 

Наразі світ технології стрімко зростає. Технології за якими ми можемо створювати сучасні 

додотки. У даній роботі мова йде про найпопулярніший фреймворк React Native . Розглянуті основні 

принцими розробки на даному фреймворку та особливості через які він і набув такої популярності. 

React Native – наразі самий популярний з всіх кросплатформерних 

фреймворків для мобільної розробки[5]. Він був створений в 2013 році  на 

внутрішніх змаганнях з програмування світового гіганту – компанії Facebook. 

Перша ж офіційна версія побачила світ в січні 2015 року. 

Популярність цьому фреймворку приніс його архітектурний підхід до 

написання коду. « Напиши один раз, використовуй повторно »  - головний 

принцип який передбачає використання одного й того ж самого коду для різних 

платформ. Також в Native вбудована функція Hot Reloading яка дозволяє 

додавати новий код і вносити правки до старого прямо під час виконання 

програми, що є дуже зручним при налаштуванні користувацького інтерфейсу. 

Ще однією з його особливостей є те, що після ініціалізації проекту фреймворк 

вже надає велику кількість готових компонентів, хоч деякі з них і потребують 

адаптації під різні платформи. 

Так як React Native націлений на результат який можна зпівставити з 

нативною розробкою, в погоні за швидкодією частіше всього надають перевагу 

цьому фреймворку. Native також дає можливість використовувати кастомні 

https://nix-united.com/blog/flutter-vs-react-native/
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модулі на мовах програмування для нативної розробки, але їх доведеться  писати 

для кожної платформи окремо. 

З моменту запуску React nativ пройшло близько 7 років, через це його 

підтримують майже всі IDE. Вивчати цей фреймворк та писати на ньому доволі 

легко, завдяки  використанню JavaScript (звісно якщо ви знаєте JavaScript) 

Особливості React Native 

 Функція Hot Reloaded, що дозволяє значно зекономити час на 

перекомпіляції коду 

  Можливість використання кастомних модулів написаних на інших 

мовах нативної розробки. 

 Велика кількість модулів які вже вбудовані у фреймворк. 

 Величезне комюніті розробників, до яких можна звернутися з будь 

якими питаннями. 

В даній тезі ми обговорили фреймворк React Native. Було розглянуто його 

основні принципи розробки та особливості. 

 

Література: 

1. React native / React Native · Learn once, write anywhere 
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м. Київ 

Для того щоб програми були зручними і приємними для користувача, вони повинні слідувати 
принципам Material Design [1]. За допомогою специфікації кольорів Material Design можна 

стилізовувати теми додатків, де кольори панелі програми, стану і контекстні панелі повинні 

поєднуватися з кольорами заголовків, текст на кнопках і елементами інтерфейсу (checkbox і 
текстові поля). Рекомендовано застосовувати для яскравості значення 500 для основного кольору і 

700 для панелі стану з однієї кольорової палітри. Ще один інструмент для підбору кольорів - це 

системна палітра, де можна вибрати два кольори і подивитися, як буде виглядати додаток, і нижче 

буде відображатися список кольорів, які будуть гармонічно виглядати в цій колірній палітрі. 

Також Material Design дає рекомендації щодо поліпшення розташування 

елементів екрану і поради за розміром тексту на складових екрану. У 

специфікації Material Design відображений найкращий досвід по дизайну 

додатка. Специфікації представляють собою керівництво по вибору стилю, 

зображень, анімації і т.д. Для читабельності тексту в розділі по типографії 

вказані поради щодо вибору розміру тексту. У керівництві Material Design 

рекомендовано застосування інтервалів в 8dp. Вирівнювання компонентами 

екрану уздовж однієї лінії спрощує читання і роботу з додатком. Так, додаток 

можна кастомізувати за допомогою колірного дизайну, розстановки відступів і 

кордонів, а також грамотного розташування об'єктів на екрані. 

https://reactnative.dev/
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Починаючи з Android 10 пропонується система Force Dark - функція для 

розробників, яка швидко реалізує темну тему без явного встановлення теми 

DayNight, як було у попередніхз версіях. 

Force Dark аналізує кожен вигляд програми зі світлою темою та 

автоматично застосовує темну тему перед тим, як її намалювати на екран. Деякі 

розробники використовують комбінацію Force Dark для власної реалізації, щоб 

скоротити час, необхідний для реалізації теми Dark. 

Material Design по суті є комплексною, кросплатформенною концепцією, 

розробленою Google для створення додатків з візуалізацієй і рухомими 

елементами. Це ціла філософія дизайну для спілкування розробника з 

користувачем. Дотримуючись вище перерахованим рекомендаціям Material 

Design, можна створювати додатки з унікальною графікою, красиві, зручні і 

інтуїтивно зрозумілі інтерфейси. 

Література: 

1. Дизайн додатків ОС Android Material Design [Електронний ресурс]. - 2018. – Режим доступу: 

https://developer.android.com/guide/topics/ui/look-and-feel 
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Ні для кого не секрет, що сьогодні більшість людей полюбляє слухати музику, це стає 

невід'ємною частиною нашого життя ще з малого віку, адже вид музики яку ми слухаємо є чудовим 

способом самовираження, та є важливою складовою кожної особистості. Є багато програвачів, які 
допомагають нам проводити час прослуховуючи музику, але майже всі вони містять величезну 

кількість реклами та платного контенту. Саме тому було прийнято рішення про розробку 

конкурентоспроможного аналогу без цих суттєвих недоліків. 

Створення додатку для комфортного прослуховування аудіо файлів за 

допомогою інструментів Xamarin.  

Вимоги до додатку: додаток не повинен містити реклами; інтерфейс 

повинен бути інтуїтивно зрозумілий; додаток не повинен створювати 

незручності для користувача; він повинен бути доступний. 

Основна функція додатку – програвання аудіо файлів на системі Android. 

Розробити додаток для прослуховування аудіо фійлів на системі Android. 

Додаток був розроблений за допомогою фреймворку Xamarin на мовах 

програмування C#, Java та розмітки xml. Додаток використовує стандартні С# 

бібліотеки, а також: Java.IO, Xamarin.Essentials ta Android. Основною 

бібліокекою для програвання аудіо файлів використовується Android.Media. Для 

отримання повного функціоналу додатку потрібно дати дозвіл на використання 

Local Storage. Взаэмодія з Local Storage була реалізована за допомогою Java.IO 

https://developer.android.com/guide/topics/ui/look-and-feel
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оскільки швидкодія модую виявилась більша та помилок при його виконанні - 

менше. Всі об’єкти інтерфейсу були створені в графічному редакторі Adobe 

Photoshop. 

Код додатку розрахований на його масштабування для можливості 

впровадження нового функціоналу без впливу на існуючий. 

Основними об’єктами головного екрану додатку є меню, назва треку та 

прилади взаємоді з аудіо файлами. Також є екран плей-листа у якому 

впорядочено всі знайдені .mp3 файли на вашому пристрої.  

Додаток має наступний функціонал: 

- Стандартні функції аудіо-плеєра (Play\Pause, Stop, Next, Previous); 

- Seekbar для перемотки треку; 

- Повний та поточний час треку; 

- Наявність плей-листа; 

- Регулювання гучності; 

- Прослуховувати файли можна у фоновому режимі. 

Інтерфейс додатку базується на принципі SAPCO(Simple, Aesthec, 

Productive, Customisable, Other). 

 Головні перевагами даного додатку над схожими (Audify Music Player, 

BlackPlayer EX, DoubleTwist Music Player, MediaMonkey): 

- Відсутність реклами. 

- Безкоштовність та відсутність платного функціоналу 

- Простий та зрозумілий інтерфейс. 

 

 У результаті розробки, усі вимоги були успішно реалізовані, а саме:  

- Розширення знань про мову програмування C# як засіб розробки 

мобільних додатків. 

- Вивчення можливостей фреймворку Xamarin. 

- Вивчення можливостей бібліотеки Android. 

- Вивчення XML розмітки. 

- Створення елементів інтерфейсу. 

- Створення робочого додатку. 

- Тестування додатку. 

- Виправлення помилок.  

В майбутньому планується додавання можливості створення декількох плей-

листів, сортування файлів відносно різних значень(за тривалістю, по назві 

тощо.), інтеграція з YouTube API для програвання треків через інтернет.  

 
Література: 

1. Сайт: https://docs.microsoft.com/en-us/xamarin/get-started/what-is-xamarin#xamarinandroid 

2. Сайт: https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/get-started/visual-studio-ide?view=vs-2019 

3. Сайт: https://metanit.com/sharp/tutorial/ 

4. Сайт: https://docs.microsoft.com/en-us/xamarin/xamarin-forms/xaml/xaml-basics/get-started-with-

xaml?tabs=windows 

 
 

 

 

https://docs.microsoft.com/en-us/xamarin/get-started/what-is-xamarin#xamarinandroid
https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/get-started/visual-studio-ide?view=vs-2019
https://metanit.com/sharp/tutorial/
https://docs.microsoft.com/en-us/xamarin/xamarin-forms/xaml/xaml-basics/get-started-with-xaml?tabs=windows
https://docs.microsoft.com/en-us/xamarin/xamarin-forms/xaml/xaml-basics/get-started-with-xaml?tabs=windows
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 Метою розробки проекту було створення фреймворку мовою програмування PHP за 

допомогою якого можна розробляти різні WEB-додатки, тобто не тільки WEB-сайти а й інші WEB-

додатки.  Також він повинен мати низький поріг входу та модульну структуру, для того легкої 

масштабованості проектів. Об`єктом сфери дослідження являються клієнт-серверні додатки та 
WEB-сайти. Предметом дослідження є WEB-фреймворк з використанням мови PHP. Актуальність 

роботи пов'язана з удосконаленням існуючих WEB-фреймворків, забезпечення низького порогу входу 

для нових розробників та простота масштабованості проектів. При забезпечені цих пунктів для 
створення WEB-фреймворку розробка WEB-додатків для кінцевих клієнтів буде коштувати дешевше 

а час для розробників на створення WEB-додатків буде затрачений менший. 

 WEB-фреймворк являється програмним інструментом, котрий 

призначений для створення та запуску WEB-програм, таких як WEB-служби, 

WEB-сервери, WEB-джерела, WEB-портали та WEB-API. В результаті 

програмістам не доводиться самостійно писати код і витрачати свій час та сили 

на пошук можливих помилок обчислення та багів. Насправді, різні провідні 

WEB-фреймворки та моделі пропонують бібліотеки для шаблонування, 

управління сеансами, статичного файлового сервера, інструменти тестування та 

доступу до баз даних. Саме з цих причин WEB-фреймворк часто схвалює 

перевантаження коду  та повторне його використання. 

 Під час роботи над проектом були проаналізовані наступні WEB-

фреймворки: Laravel, Phalcon, Yii, Symfony, Symfony та Zend. За результатами 

цього аналізу можна зробити висновок, що наявні на ринку WEB-фреймворки 

загалом орієнтовані на забезпечення функціювання складних WEB-додатків та 

підключають велику кількість складних бібліотек, не кожна з яких 

використовується, що тягне за собою витрати на більш потужніші сервери. 

 Робота була реалізована на мові програмування PHP. PHP – це скриптова 

мова програмування, котра була створена для генерації HTML-сторінок на 

стороні WEB-сервера. Вона являється однією з найпоширеніших мов, що 

використовуються у сфері WEB-розробок, а також підтримується переважною 

більшістю хостинг-провайдерів. 

 Проаналізовано наявні на ринку WEB-фреймворки. Розглянуті технології 

створення власного WEB-фреймворку з реалізацією всіх необхідних функцій. 

 Було спроектовано та розроблено WEB-фреймворк в якому реалізовано 

необхідні функції. Розроблений WEB-фреймворк готовий для створення WEB-

додатків. Крім того, залишається можливість його удосконалення та розширення 

функціоналу для надання більшого функціоналу розробникам. 
Література: 
1. Технології розробки веб-додатків: навч. посібн. / укладачі: Г. В. Ткачук, Н. М. Стеценко, В. П. 

Стеценко. Умань: ВПЦ «Візаві». 2017. 153 с. 

2. «PHP and MySQL Web Development (4th Edition)», Luke Welling, Laura Thomson 848 стр., 

сил.;ISBN 978-5-8459-1574-0, 978-0-672-32916-6. 

3. Head First PHP & MySQL: A Brain-Friendly Guide (Englisch) Taschenbuch – Illustriert, 15. November 

2008. 
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РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ДОДАТКУ ДЛЯ НАВЧАННЯ З КУРСУ 

«АЛГОРИТМИ ТА СТРУКТУРИ ДАНИХ» МОВОЮ C#  
Логункова Анастасія Ігорівна 

Державний університет телекомунікацій  

Навчально-науковий інститут Інформаційних технологій 

м. Київ 

Одним із завдань повсякденної викладацької праці є необхідність здійснювати контроль знань 

учнів. Форми контролю, що застосовуються викладачами, дуже різноманітні, але найбільш часто 

використовуються письмове або усне опитування. При проведенні усного опитування – це відносно 
велика витрата часу уроку при невеликій кількості оцінок, що виставляються, при проведенні 

письмових робіт кількість оцінок зростає, але багато часу йде на перевірку. 

Тестування як ефективний спосіб перевірки знань знаходить все більше 

застосування. Одним з основних і безперечних його достоїнств є мінімум 

часових витрат на отримання надійних підсумків контролю. При тестуванні 

використовують як паперові, так і електронні варіанти. Останні особливо 

привабливі, тому що дозволяють отримати результати практично відразу по 

завершенні тесту. 

Мета роботи – розробити програмний додаток для навчання з курсу 

«Алгоритми та структури даних».  

Об'єкт дослідження – підвищення ефективності вивчення та засвоєння 

навчального матеріалу з курсу «Алгоритми та структури даних».  

Предмет дослідження – додаток для системи навчання та перевірки знань 

з курсу «Алгоритми та структури даних».  

Наукова новизна даної роботи полягає в наступному: 

1. Розроблено алгоритм для покращення системи навчання та перевірки 

знань з курсу «Алгоритми та структури даних». 

2. Встановлено, що використання мови C# та середовища розробки 

VISUAL STUDIO - це вдале рішення для досягнення поставленої мети. 

3. Показано, що мова C# зручна у використанні та надає можливість 

ефективно розробити програмне забезпечення для навчання та перевірки знань з 

курсу «Алгоритми та структури даних». 

4. На основі результатів виконаних досліджень розроблено додаток для 

системи навчання та перевірки знань з курсу «Алгоритми та структури даних». 

Результати роботи. Автором розроблено програмний додаток для навчання 

з курсу «Алгоритми та структури даних». Матеріали дипломного проекту можуть 

сприяти зменшенню трудомісткості роботи викладачів, автоматизації їх роботи 

при контролі та систематизації знань умінь і навичок з навчальної дисципліни. 

Побудова єдиного інформаційного середовища є головним завданням, яке в 

рамках розвитку процесів інформатизації вирішує кожний освітній заклад. 
Література: 

1. Бармак О. В. Інформаційна технологія автоматизованого визначення термінів у навчальних 

матеріалах / О. В. Бармак, О. В. Мазурець // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. 

– Хмельницький, 2015. – № 2. – C. 94–102.  

2. Нові інформаційні технології в освіті [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ittehnolog.com/statti/novi-informatsiyni-tehnologiyi-navchannya/.  

3. Поліщук А. О. Інформаційна технологія автоматизації аналізу відповідності тестових 

завдань лекційним матеріалам навчальних дисциплін / А. О. Поліщук, О. В. Мазурець // Збірник наукових праць 

за матеріалами дев’ятої міжнародної науково-технічної конференції «Актуальні проблеми комп’ютерних 
технологій 2015». – Хмельницький, 2015. – С. 207–21 

http://ittehnolog.com/statti/novi-informatsiyni-tehnologiyi-navchannya/
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ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Логункова Євгенія Ігорівна 

Державний університет телекомунікацій  

Навчально-науковий інститут Інформаційних технологій 

м. Київ 

Мобільна гра для вивчення основ тестування програмного забезпечення як феномен культури 

охоплює широкі верстви суспільства і має важливе соціальне значення, вона є джерелом 

естетичного і пізнавального досвіду сучасної людини, засобом виховання, невід'ємною частиною 

соціальної комунікації, з чого формується необхідність і актуальність як теоретичного, так і 

практичного дослідження різнобічних аспектів діяльності. 

Мобільна гра для вивчення основ тестування програмного забезпечення є 

полем перетину різних областей культури, мистецтва, науки, освіти. За 

технологією вивчення основ тестування програмного забезпечення можна 

судити про обізнаність суспільства, адже, будучи синтетичним простором, 

мобільна гра для вивчення основ тестування програмного забезпечення виходить 

за рамки традиції, народжуючи сучасні практики, синтезуючи їх і перетворюючи 

традиційну споглядальність сприйняття класичного програмування до активної 

участі глядача в навчальному процесі. 

У даній роботі ставиться завдання розробити клієнт-серверний додаток на 

базі OC Android, де клієнт може отримати інформацію, про історію 

програмування, про видатних програмістів, про генезис мов програмування 

тощо. Пройти тестування за отриманими знаннями. Взяти участь у вікторинах. 
 

Для реалізації програми були виявлені наступні вимоги: 

1) додаток «Для вивчення основ тестування програмного 

забезпечення» має бути написано на мові Java з використанням Android SDK; 

2) додаток «Для вивчення основ тестування програмного 

забезпечення» має працювати на платформі Android версії 4.0 і вище; 

3) сервер повинен бути написаний на мові Java з використанням 

фреймворка Spring Framework. 

У роботі вирішено такі завдання: 

1) здійснено порівняльну характеристику існуючих мобільних 

програмних комплексів для вивчення основ тестування програмного 

забезпечення; 

2) розроблено мобільну гру для вивчення основ тестування 

програмного забезпечення; 

3) виведено архітектуру розробки, структури даних, алгоритми 

ключових модулів та ситуаційного використання. 

Актуальність розробки ґрунтується на тому факті, що більшість власників 

сучасних мобільних телефонів використовують їх у якості своїх помічників у 

повсякденному житті, працюють з програмами для створення розкладів, 

написання заміток, установок нагадувань і будильників та є спектр користувачів, 

цільове застосування мобільних технологій яких, направлено на ігрові цілі. Це 
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передусім молодь та діти, хоча застосування ігрових мобільних технологій 

контингентом більш старшого віку не є виключенням. Виходячи з того, що 

майже кожна сучасна людина володіє мобільними технологіями актуальність 

розробки не виявляється сумнівною. 

 
Література: 
1) Fedler R. Android OS security: risks and limitations / R. Fedler, C. Banse, C. Kraub, V. Fuesing. 2012. 

Р. 19–27. 

2) Mobile application security on android, context on android security / J. Burns // BlackHat. 2009. 27 р. 

3) Android - Architecture / Tutorialspoint [Офиц. сайт]. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.tutorialspoint.com/android/android_architecture.htm 26.10.2020 

4) The Perfect Platform for Game Developers: Android  [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.developer.com/ws/android/client/the-perfect-platform-for-gamedevelopers-android.html 16.05.2020 
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Мазний Денис Ігорович 

Державний університет Телекомунікацій  

Навчально-науковий інститут Інформаційних технологій 

м. Київ 

Останнім часом дуже стрімко розвиваються індустрія програм з обміну інформацією. 

Месенджери в ній зіграли ключову роль, так реалізують найшвидший і зручний процес передачі 

текстових, відео та аудіо даних. 

Метою роботи є провести дослідження можливостей такого месенджеру як 

Telegram, а також показати його головні відмінності і пріоритети в порівнянні з 

іншими відомим нам мессенджерами. 

Telegram - це безкоштовний месенджер, що дозволяє користувачам 

обмінюватися миттєвими повідомленнями і файлами різних форматів, 

здійснювати дзвінки, створювати ботів, вести власні канали та багато іншого. 

Крім того, в хмарному сховищі Telegram Passport можна зберігати різні 

документи, що містять персональні дані клієнта. Розробники гарантують високу 

ступінь безпеки, тому як навіть сам сервіс не має до них доступу. 

Телеграм доступний на будь-яких пристроях, що мають доступ в інтернет - 

комп'ютерах, смартфонах, планшетах та ін. Функціонал у всіх версіях 

аналогічний і не має обмежень. Якщо після листування по телефону ви зайдете в 

чат через браузер, виявите ті ж бесіди (за винятком секретних). Це відбувається 

завдяки тому, що вся переписка міститься в хмарному сховищі. 

Створити чат можна з одним або декількома людьми. Всього дозволяється 

додати до 200 тисяч учасників, тоді це буде вже група. До речі, такі групові чати 

часто використовуються для вирішення робочих питань. Творець може 

призначати адміністраторів (тобто помічників) і встановлювати для них певний 

функціонал. 

Канали Telegram - це аналоги блогів або груп в соціальних мережах. Тут 

викладаються цікаві матеріали та записи творця. Учасники, які підписалися на 

канал, отримують повідомлення про оновлення і можуть брати участь в 

обговореннях (якщо автор підключить цю можливість). Єдина незручність - 

всіма улюблених лайків тут не передбачено. Зате творець каналу може додати 

спеціального бота для оцінки публікацій. 

Ще одна цікава опція Telegram - створення спамерських пошукових роботів. 

Це автоматизовані помічники, завдяки яким можна спілкуватися з іншими 

користувачами месенджера, перевіряти повідомлення і здійснювати безліч 

інших корисних дій. 

Якщо порівнювати з іншими популярними мессенджерами, Телеграм явно 

лідирує. І для цього є вагомі причини: 

 Велика швидкість роботи завдяки низькому споживанню інтернет-трафіку. 

Користувачі відзначають, що повідомлення в месенджерах Viber та WhatsApp 

відправляються набагато довше. 



119 
 

 Миттєва синхронізація на всіх пристроях. Якщо відкриєте онлайн-версію 

Телеграм, комп'ютерну програму і додаток, повідомлення будуть з'являтися в 

них в режимі реального часу. 

 Високий ступінь безпеки. Сама суть Телеграм полягає в унікальному 

шифруванні даних, що не дозволяє нікому отримувати до них доступ. Завдяки 

таким можливостям Телеграм став використовуватися і в бізнесі, адже можна 

бути впевненим у збереженні відправлених даних. 

 Відмінна робота техпідтримки месенджеру. Якщо трапляються збої або 

неполадки, вони швидко усуваються. При необхідності фахівці допомагають 

клієнтам вирішувати їх проблеми при роботі в системі. 

 Зручність користування. В інтерфейсі додатка розбереться навіть самий 

недосвідчений користувач. 

 Кросплатформеність. Є версія, що працює в браузері, програма для 

комп'ютера і додаток для смартфона. На відміну від інших месенджерів, які 

доступні тільки в мобільній версії, Телеграм універсальний. Далеко не всім 

користувачам зручно заходити в сервіс з телефону, так що інші формати 

припадуть до речі. 

 Ще один важливий фактор - відсутність реклами. Ніяких нав'язливих 

банерів і пропозицій купити розширений пакет опцій.  

Телеграм виявився дуже простим і зручним месенджером для більшості 

користувачів. Тому він і далі продовжує розширювати свої межі в залученні 

нових аудиторій. На сьогоднішній день, загальна аудиторія всіх користувачів 

досягла позначки в 500 мільйонів. Розробники постійно намагаються поліпшити 

свій продукт, додаючи в нього нові можливості. 

Література: 
1. Telegram blog [Електронний ресурс] : [Веб-саит̆] – Режим доступу: 

https://tlgrm.ru/blog 

2. Viber blog [Електроннии ̆ресурс] : [Веб-сайт] – Режим доступу: 

https://www.viber.com/blog  
3. WhatsApp [Електронний ресурс] : [Веб-сайт] – Режим доступу: 

https://www.whatsapp.com  

 

 

РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЧАТ-БОТУ ДЛЯ ПОШУКУ 

АКЦІЙНИХ ПРОПОЗИЦІЙ НА МОВІ PYTHON 
Мазний Денис Ігорович 

 Державний університет Телекомунікацій  

Навчально-науковий інститут Інформаційних технологій 

м. Київ 

Головною вимогою в реалізації програмного забезпечення було реалізувати інтуїтивно 

зрозумілого Чат-бота, з максимально швидкою обробкою запитів користувача і відправкою в 
зворотному напрямку інформації. 

 

https://www.viber.com/blog
https://www.whatsapp.com/
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Метою дослідження є розробка Telegram боту для створення та 

відображення акційних пропозицій харчових закладів міста.  

В наш час технологій не стоять на одному місці: розумний дім, електрокари, 

хмарні технології, 3D друк, постійно з’являються нові технології та тренди, деякі 

з яких здатні серйозно вплинути на всю сферу IT. Відносно недавно всі говорили 

лише про додатки, але останнім часом набирає обертів розробка ботів, або чат-

ботів скорочено від «робот-чат», яким пророкують велике майбутнє в 

комунікаціях та маркетингу. 

Чат-бот - програма, яка використовує для роботи інтерфейс месенджера. 

Його основна функція - розпізнати запит співрозмовника і коректно відреагувати 

на нього. Чат-бот привабливий тим, що не вимагає установки додаткових 

додатків і реєстрації. Він знаходиться в знайомих усім месенджерах, і зв'язатися 

з ним дуже просто. 

Розроблений мною додаток, дозволяє швидко і без будь-яких зусиль 

дізнатися всю інформацію про поточні акції. Завдяки застосуванню в розробці 

асинхронних бібліотек, таких як Aiogram, що взаємодіють з Telegram Bot API, 

вдалося досягти многопоточности, а також полегшити взаємодію з сервером. За 

допомогою продуманого динамічного меню, будь-якому користувачеві стане 

зрозумілий принцип дії пошуку потрібної йому інформації. Для зберігання 

акційних пропозицій було прийнято використовувати систему PostgreSQL для 

управління базами даних, так вона краще підходила для реалізації наших 

завдань. 

Підводячи підсумки, можна сказати, що були виконані всі етапи розробки, 

починаючи від постановки завдань і збору даних, закінчуючи реалізацією 

продукту. Вийшло грамотно реалізувати пошук акційних пропозицій.  

Дана область з кожним роком тільки розширює свої кордони. Все більше 

стає нових користувачів, який породжують новий попит і задають тенденції 

ринку. Є точна перспектива в подальшому розвитку, в удосконаленні пошуку, у 

впровадженні багатомовності та в популяризації на інші міста. 

Література: 
1. Telegram APIs [Електроннии ̆ресурс] : [Веб-сайт] – Режим доступу: 

https://core.telegram.org/  
2. PostgreSQL documentation [Електроннии ̆ресурс] : [Веб-сайт] – Режим доступу: 

https://www.postgresql.org/docs/  

3. Aiogram documentation [Електроннии ̆ресурс] : [Веб-саит̆] – Режим доступу: 

https://docs.aiogram.dev/en/latest/ 
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МАЙБУТНЄ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ БІЗНЕСІВ 

Митяй Олег Володимирович,  

Ковальов Денис Дмитрович 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут Інформаційних технологій 

м. Київ 

Cloud computing transforms IT infrastructure into a utility: It lets you ‘plug into' infrastructure via the 

internet, and use computing resources without installing and maintaining them on-premises. 

З розвитком IT галузі, все більше компаній звертаються до хмарних 

сервісів, щоб задовольнити свої потреби у зберіганні даних. Не беручи до уваги 

усі можливі потенційні ризики у використанні хмари, як засобу для зберігання 

даних, не меншу кількість складають і позитивні моменти. Не буде 

перебільшенням стверджувати, що хмарні технології вже почали 

революціонізувати те, як працює бізнес.  

Розглянемо детальніше що таке хмарні технології, хмарні обчислення та 

для чого їх потрібно використовувати. Хмарні технології – це середовище для 

зберігання та обробки інформації. Хмарні обчислення – це доступ за запитом 

через інтернет до обчислювальних ресурсів-додатків, серверів (фізичних та 

віртуальних серверів), сховища даних, засобів розробки тощо – розміщених у 

віддаленому центрі обробки даних, керованому хмарними службами провайдера 

(або CSP). CSP робить ці ресурси доступними за щомісячну абонентську плату 

або виставляє рахунки відповідно до використання. Хмарні обчислення, як 

правило, продаються з використанням трьох службових моделей: IaaS 

(Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service) та SaaS (Software as a 

Service). 

SaaS – також відоме як хмарне програмне забезпечення – це прикладне 

програмне забезпечення, яке розміщується в хмарі, до якого ви отримуєте доступ 

та користуєтесь через веб-браузер, спеціальний настільний клієнт або API, який 

інтегрується з настільною або операційною системою. Також, для економії 

витрат, часу та вартості, SaaS пропонує наступне: 

 Автоматичні оновлення. 

 Захист від втрати даних. 

PaaS надає розробникам програмного забезпечення платформу на вимогу - 

апаратне забезпечення, повний стек програмного забезпечення, інфраструктуру 

та навіть засоби розробки - для запуску, розробки та управління програмами без 

витрат, складності та гнучкості утримання цієї платформи на місці. За 

допомогою PaaS хмарний провайдер розміщує все – сервери, мережі, сховища, 

програмне забезпечення операційної системи, бази даних – у своєму центрі 

обробки даних. 

IaaS надає доступ до основних обчислювальних ресурсів - фізичних та 

віртуальних серверів, мереж та сховищ - через Інтернет на основі оплати. IaaS 

дозволяє кінцевим споживачам масштабувати та скорочувати ресурси за 

необхідності. 
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Також є службова модель, Multicloud, яка надає змогу комбінувати 2 або 

більше хмари від різних постачальників хмарних послуг. 

На даний момент в світі правлять три гіганти - AWS, Azure, Google Cloud. 

Ці компанії займають левову частку ринку по всьому світу (крім Китаю, там є ще 

Alibaba Cloud), є технологічними лідерами і задають тренди в розвитку хмарних 

IaaS сервісів. Наприклад, зараз AWS має в своєму портфоліо більше 100 сервісів 

(IaaS, SaaS, PaaS). 

Для стрімкого розвитку стартапу чи малого бізнесу, використання хмарних 

технологій є доволі влучним рішенням, яке буде економити гроші, персонал та 

час. Набагато простіше та швидше почати використовувати хмарні сервіси, ніж 

купувати сервер, запускати його та самостійно встановлювати та підтримувати 

програмне забезпечення. Використання хмари означає, що вам не потрібно буде 

купувати апаратне та програмне забезпечення поступово, і ви можете зосередити 

більше своєї енергії на продуктивності та людських зв’язках, які роблять ваш 

малий бізнес успішним. 

Література: 
1. https://www.thebalancesmb.com/why-cloud-computing-is-ideal-for-small-businesses-2948273 
2. https://www.ibm.com/cloud/learn/cloud-computing 

3. https://www.ibm.com/cloud/blog/top-7-most-common-uses-of-cloud-computing 

4. https_www.verdict.co.uk/?url=https%3A%2F%2Fwww.verdict.co.uk%2Fwhat-is-cloud-computing-

in-business%2F 
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ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 
Моляр Андрій Володимирович 

Державний університет телекомунікацій  

Навчально-науковий інститут Інформаційних технологій 

м. Київ 

Е-урядування: перспективи впровадження в українському просторі. 

Розглянуті тенденції швидкого зростання інтернет користувачів, що обумовили 

інтеграцію інтерактивних технологій в усі сфери суспільного життя. Описані 

переваги переходу від традиційної системи управління державою до електронної 

форми. Проаналізовані головні проблеми, з якими стикається українська держава 

при впровадженні принципів електронного урядування, які гальмують процес її 

розвитку: проблема надання електронних послуг громадянам, низький розвиток 

IT-сфери, недостача спеціалістів, проблема прозорості в ухваленні рішень, а 

також недостатнє фінансування сфери. Розкриті перспективи розвитку 

електронного урядування в Україні. 

Постановка проблеми. Сучасні реформи у сфері публічного 

адміністрування важко уявити без удосконалення механізмів електронного 

урядування. Останнє, як вкрай важлива складова публічного адміністрування, 
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дозволяє забезпечити якісно новий рівень взаємодії громадянина з суб’єктом 

влади, раціоналізувати витрати при здійсненні владних повноважень та 

практично виключити (або значно зменшити) корупційні ризики у сфері надання 

адміністративних послуг.  

Вивченню проблематики впровадження електронного урядування в 

управлінську діяльність державних органів, у тому числі сферу надання 

адміністративних послуг, присвячено низку наукових робіт, зокрема таких 

вчених:І.В.Костенко, О.К.Волоха, Л.М.Ткачука, О.А.Старової, І.В.Кулаги, 

О.В.Ткаченко, А.О.Азарової, Т.С. Костюка та деяких інших. 

Публічне адміністрування будується за принципом служіння суспільству 

та базується на відкритості, що найбільш повно реалізується саме завдяки такій 

його організаційній формі, як електронне урядування. 

Впровадження е-урядування покликано підвищити ефективність 

управління, широке використати ІКТ дозволяє реалізувати ресурси суб’єктів 

публічного управління найбільш ощадливим способом, а також зменшити 

ресурсні витрати громадян з метою задоволення щораз зростаючих суспільних 

потреб. 

Отже, впровадження електронного урядування дозволяє суттєво 

покращити здійснення публічного адміністрування, раціонально розподіливши 

ресурси, пришвидшити особисту взаємодію, зменшити корупційні ризики. 

Ігнорування електронного урядування нівелює розвиток демократичних 

інституцій, міцність яких є необхідною для розвитку України. 

Натомість, низький рівень доступу населення до ІКТ-інфраструктури і, як 

наслідок, такий же рівень навичок користування інформаційно-

телекомунікаційними інструментами у населення фактично унеможливлює 

впровадження електронного урядування. А отже, єдиною проблемою у сфері 

поширення е-урядування у суспільстві залишається недостатній рівень 

обізнаності пересічних громадян, особливо людей старшого віку, у галузі 

електронного урядування. 

Висновки. Таким чином, електронне урядування є найбільш новітньою 

формою публічного адміністрування, що дозволяє раціоналізувати витрати, 

покращити взаємодію громадянина з суб’єктом владних повноважень, зменшити 

корупційні ризики при наданні публічних послуг. Впровадження електронного 

урядування в Україні характеризується достатнім рівнем законодавчого 

регулювання, проте, довгий час через фактичну відсутність розуміння та 

системності та брак політичної волі майже було зупинило його впровадження. 

Наразі, лише Міністерство цифрової трансформації України активно впроваджує 

елементи електронного урядування, створюючи, зокрема, проект «ДІЯ. Цифрова 

держава». Головними проблемами, що потребують вирішення є: низький рівень 

розвитку ІКТінфраструктури, низький рівень навичок населення у цифровій 

сфері, відсутність системності у діях влади. На сьогоднішній день Україна має 

великий потенціал щодо впровадження е-урядування, про що свідчить реальний 

стан речей, ініціативи та плани Мінцифри України. 
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Література: 
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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 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); 

http://www.pewglobal.org/2016/02/22/smartphone-ownership-and-internet-usage-continues-to-climbin-emerging-economies/
http://www.pewglobal.org/2016/02/22/smartphone-ownership-and-internet-usage-continues-to-climbin-emerging-economies/
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 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. 

 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.  

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]. 
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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 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 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 
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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 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 гармонізації 
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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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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ПРОГРАМНІ АГЕНТИ 
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Один з найперспективніших напрямків у штучному інтелекті пов’язаний зі створенням 

інтелектуальних програмних агентів та мультиагентних систем. Агентно-орієнтовані системи 
поєднують об’єктно орієнтовану технологію програмування з технологіями штучного інтелекту. 

Поширення використання агентної парадигми в інформаційних технологіях призводить до якісно 

нового рівня взаємодії користувача з ПЗ. 

http://mskod.com/informatsiyniy-aspekt-terorizmu-ta-peregovorniy-protses-iz-teroristami/
http://mskod.com/informatsiyniy-aspekt-terorizmu-ta-peregovorniy-protses-iz-teroristami/
http://pravolib.pp.ua/mejdunarodnopravovyie-problemyi-obespecheniya.html
http://pravolib.pp.ua/mejdunarodnopravovyie-problemyi-obespecheniya.html
http://www.social-science.com.ua/article/1002
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Програмний агент - це сутність, яка здатна до формулювання цілей, 

навчання, планування та прийняття рішень в оточенні, що динамічно змінюється. 

Вперше агенти були використані при створенні каталогів сторінок 

Інтернет для виконання рутинної роботи з перегляду інформаційних ресурсів 

мережі. Зараз агенти широко використовуються для вирішення широкого 

спектра задач – від управління підприємством до пошуку інформації, від 

диспетчеризації перевезень і логістики – до управляння космічними роботами. 

Призначення агентів – спростити та покращити взаємодію користувачів зі 

складними програмними системами у слабоструктурованому, розподіленому 

середовищі, що динамічно змінюється, шляхом адаптації до особливостей 

конкретного користувача. Агент, на відміну від традиційних програм, здатний 

взаємодіяти з цим середовищем, отримуючи від нього інформацію через свої 

сенсори і впливаючи на середовище за допомогою своїх ефекторів, та змінювати 

свою поведінку, навчаючись на власному досвіді. 

Для реалізації своїх функцій агент має володіти, принаймні, чотирма 

можливостями: підтримувати взаємодію з навколишнім середовищем, 

одержуючи від нього інформацію і реагуючи на цю інформацію своїми діями;  

 проявляти власну ініціативу; 

 посилати й отримувати повідомлення від інших агентів;  

 діяти без утручання ззовні.  

Інтелектуальні агенти здатні аналізувати інформацію, яку вони отримують 

від інших агентів. Вони можуть приймати рішення в умовах невизначеності 

ситуації. 

Програмний агент як система найбільш адекватно описується за 

допомогою інтенціональних відношень - інформаційних (переконання, знання) 

та передвідношень (бажання, намір, зобов'язання тощо). 

Розроблено багато досить складних способів формалізації переконань. 

Приміром, теорія можливих світів, запропонована Хинтіккою, дозволяє 

визначити семантику мови, що містить інтенціональні оператори переконання. 

Як загальнозначущий критерій відмінності знання від переконання береться 

фіксована точка зору, представлена базовою системою можливих світів. Повні 

знання про навколишнє середовище в загальному випадку недоступні. Але агент 

здатний серед усіх взагалі можливих ситуацій виділити та відкинути ті ситуації, 

які суперечать наявній в нього інформації (приміром, якщо агент отримав дані 

від своїх сенсорів і вважає, що сенсори працюють правильно, то він переконаний 

в цих даних). Кожна з ситуацій, яка не була відкинута, називається світом і є 

можливою, виходячи зі знань агента. При цьому переконання агентів можуть 

бути охарактеризовані як множини можливих світів. Висловлення, істинне в усіх 

можливих світах агента, - це його переконання. 

Модель агента, що базується на інтенціональних відношеннях, звичайно 

називають BDI-моделлю (переконання - Belief, бажання – 107 Desire, намір - 
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Intention). Для моделювання поведінки інтелектуальних агентів використовують 

різні комбінації інтенціональних відношень. 
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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 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.  
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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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Ukraine is a unique country on many issues. With the potential of specialists in technology and practice in 

the field of information and communication technologies in the late 80's early 90's, which was one of the five 
developed countries. 

Today, Ukraine not only does not have a clear policy in the field of information technology implementation 

at the state level, but even a well-developed structure of Internet access in remote parts of the country. 

Ukraine, studying the experience of other countries, seems to be trying to study 

the best international practices, but is reworking this practice in its own interests. For 

example, electronic registers that exist in different countries aim to improve the quality 

of life of the population by reducing paper certificates and statements. The registers 

belong to different departments and ministries, but their interaction, methods, access 

and protection of personal data are regulated at the state level. The paradox of Ukraine 

is that everything that is done in the information environment at the state level is an 

attempt to spend large sums of money, to make another register, to put another state-

owned enterprise to support the register. 

A striking example of the actions of our state is the law on personal data 

protection. Analogues of this law actually exist in developed countries. But the 
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Ukrainian version differs in that it was created not to help people, but to fulfill the main 

desire of the state - to control and fine everything. 

 But in Ukraine, contrary to public policy, at the regional level gradually began to 

appear positive examples of the introduction of information technology in the system 

of municipal government at the levels of cities, districts, regions. This was motivated 

by various election processes, social activity of public organizations and the 

opportunity to attract grant funds, personal qualities of the leaders of these regions 

(cities) and more. 

Based on different reasons for the introduction of information technology in the 

local government, different initiators, different sources of funding in the regions, many 

different modules and solutions have been developed, which to some extent relate to 

local governments, local executive bodies and community resources management. , 

and the organization of interaction between government and community. Moreover, in 

some regions there are unique developments that have almost no analogues in other 

areas. 

 

Summarizing the practical developments that exist at the regional level in general, 

we can identify three areas: 

1. E-government - a system of management of the city, district, region. 

2. Electronic services for the population and entrepreneurs 

3. Electronic democracy - information systems of public influence on 

decision-making, participation in discussions, decision-making. 

During 4 years of active activity of regional authorities, regional public 

organizations, active support of international funds and programs, many developments 

have been created. That is why, when the initiative has already gained some 

acceleration, when there are some positive practices, the initiating cities have decided 

to create an Association of Local Governments "Cities of e-Government of Ukraine" 

The relevance of the Association is: 

 the need to ensure the integration of regional level developments into 

government systems and programs; 

 the need to structure and systematize developments, analyze problematic issues 

and develop specific proposals for further development of information technology in 

Ukraine; 

 • the need to create a single information space for the exchange of best practices 

among cities, towns, districts and regions of Ukraine and the best international 

experience in the field of municipal e-government; 

 the need to provide access to information, methodology, cases for all cities and 

towns of Ukraine, leadership and decision-makers and public figures, public 

organizations that are actively working in the field of e-democracy. 
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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. 

But for this it is necessary to have a clear idea about 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 of this, one needs to have an accurate idea of the integration of 

security tools into place in new solutions based on augmented reality technologies. 

Since augmented reality, along with fresh probabilities, is fraught with risks in 

terms of security and confidentiality, in its application it is necessary to think about the 

use of information defense [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 auditory and 

tactile background. This overlay can be navigation data for a car driver, schemes for 

fixing electrical devices, including remote designing of a doctor’s hands during a 

difficult operation. If we consider the dangers of augmented reality, then more obvious 

distractions. For example, too much information in the driver’s field of vision threatens 

with fatal consequences. The least obvious danger is the penetration of hackers into 

augmented reality systems with the following penetration into private life, theft of 

digital data and physical security risks. 

Another scenario is likely: because 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, they 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 
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and secretly intercept data and communications, or an agent, via a mobile device loads 

malware network support. 

As a result of this, a very important issue for organizations is to ensure control of 

augmented reality applications in their network in order to be proactive and take the 

necessary protective measures. 

In addition, training and awareness raising is of great importance, because 

human errors and carelessness are often considered the main vulnerability that 

cybercriminals use. [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 their network traffic 

throughout the entire time. 
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Вчені знайшли спосіб забезпечити предмети повсякденного побуту, такі як смартфони і ноутбуки, 

відчуттям навколишнього середовища, як у кажанів. Машинний алгоритм, який створює 

зображення за допомогою відлуння може визначати форми, розміри та планування, що полегшить 
та відкриє нові функції проектування 3-D зображень, а також зможе допоможе нам в інших 

сферах життя. 

Користувачі пристроїв завжди вимагають збільшення ефективності 

використання пристроїв в сучасному світі. Саме тому вчені займаються 

розширенням можливостей повсякденних приладів. 

В основі техніки лежить складний алгоритм машинного навчання, який 

використовує відображені відлуння для створення зображень, подібних до того, 

як кажани орієнтуються та полюють за допомогою ехолокації. 

Алгоритм вимірює час, який потрібен для сплесків звукам, 

випромінюваних динаміками або радіохвилями, що імпульсуються від 

маленьких антен, щоб відскочити всередині приміщення і повернутися до 

датчика. 

Шляхом розумного аналізу результатів алгоритм може визначити форму, 

розмір та планування кімнати, а також виділити у присутності предмети або 

людей. Результати відображаються у вигляді відеопотоку, який перетворює ехо-

дані у тривимірне бачення. 

http://www.osp.ru/cw/2016/12/13050187/
http://it-ua.info/news/2016/09/21/chomu-dopovnena-realnst-doda-riziku-merezh.html
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Однією з ключових відмінностей між досягненнями команди та 

ехолокацією кажанів є те, що кажани мають два вуха, які допомагають їм 

орієнтуватися, тоді як алгоритм налаштований на роботу з даними, зібраними з 

однієї точки, як-от мікрофон або радіоантена. 

В подальшому цю техніку можна буде використовувати для створення 

зображень за допомогою потенційно будь-яких пристроїв, оснащених 

мікрофонами та динаміками або радіоантенами. 

Що відрізняє це дослідження від інших систем, так це те, що, по-перше, 

для створення тривимірних зображень потрібні дані лише з одного входу - 

мікрофона чи антени. По-друге, розроблений алгоритм може перетворити будь-

який пристрій з будь-якою з цих частин набору в пристрій ехолокації 

Це означає, що вартість такого виду 3D-зображень може бути значно 

зменшена, відкривши багато нових додатків. Будинок можна було б захистити 

без традиційних камер, наприклад, вловлюючи сигнали, відбиті від зловмисника. 

Те саме можна зробити для відстеження пересування вразливих пацієнтів у 

будинках престарілих. Можно навіть бачити, як система використовується для 

відстеження підйому та падіння грудної клітки пацієнта в медичних закладах, 

попереджаючи персонал про зміни їх дихання. 

Дослідники використовували динаміки та мікрофон від ноутбука для 

генерування та прийому акустичних хвиль в діапазоні кілогерц. Вони також 

використовували антену, щоб зробити те саме з радіочастотними звуками в 

гігагерцовому діапазоні. 

У кожному випадку вони збирали дані про відбиття хвиль, зроблених у 

кімнаті, коли одна людина рухається. У той же час вони також записували дані 

про кімнату за допомогою спеціальної камери, яка використовує процес, відомий 

як час прольоту, для вимірювання розмірів кімнати та отримання зображення з 

низькою роздільною здатністю. 

Поєднуючи ехо-дані з мікрофона та дані зображення з камери часу 

польоту, команда «навчила» свій алгоритм машинного навчання за сотні 

повторень, щоб пов’язати конкретні затримки відлуння із зображеннями. 

Врешті-решт, алгоритм навчився достатньо, щоб генерувати власні високоточні 

зображення кімнати та її вмісту лише на основі даних ехосигналу, надаючи йому 

здатність «нагадувати» відчуття оточення. 

Дослідження спирається на попередню роботу групи, яка навчила 

нейромережевий алгоритм побудови тривимірних зображень, вимірюючи 

відбиття від спалахів світла за допомогою однопіксельного детектора. 

Зараз вчені змогли продемонструвати ефективність цієї алгоритмічної 

техніки машинного навчання за допомогою світла та звуку, що дуже захоплює. 

Зрозуміло, що тут є великий потенціал для сприйняття світу по-новому, і 

прагнення продовжувати вивчати можливості створення зображень із високою 

роздільною здатністю в майбутньому 

 
Література: 

1. https://scitechdaily.com/bat-sense-technology-for-smartphones-generates-images-from-sound/ 

2. https://aobe.ru/72000-tehnologija-bat-sense-dlja-smartfonov-generiruet-izobrazhenija-iz-zvuka.html 
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ПРОЦЕДУРА ПРОГНОЗНОГО ПРОЕКТУВАННЯ WI-FI МЕРЕЖІ 

Ниник Євгеній Борисович 

Державний університет телекомунікацій  

Навчально-науковий інститут Інформаційних технологій 

м. Київ 
Дизайн Wi-Fi - це можливість перетворити мережеві вимоги в високопродуктивну і надійну 

мережу. В матеріалі тезису викладено основні питання, які потрібно врахувати при проектуванні 

безпроводової мережі. 

Початок стоврення дизайну безпроводової мережі – визначення потреб 

зацікавлених осіб. При зборі вимог, беруть до уваги інформацію про планування 

будівлі, будівельні матеріали, мережеву інфраструктуру, пристрої, які будуть в 

мережі, додатки, які будуть використовуватися. Після того, як вимоги були 

встановлені і узгоджені зацікавленими сторонами проекту, переходять до 

прогнозного проектування. Прогнозне проектування виконується в програмному 

забезпеченні для моделювання, яке дозволяє імпортувати план поверху і 

визначати середовище. У програмному забезпеченні є змога моделювати стіни і 

інші бар'єри, вимоги до вхідного покриттю/пропускної здатності і наносити на 

карту розміщення точок доступу. 

Мета дослідження – визначення особливостей процесу проектування Wi-

Fi мереж. 

На початковому етапі планування і проектування важливо подумати і 

визначити[1]: які типи додатків та безпроводових пристроїв планується 

використовувати в мережі; яку кількість пристроїв буде підтримувати 

проектуєма WLAN до кінця життєвого циклу послуги. 

Як правило, на етапі початкового проектування відбувається обстеєження 

обстеження майданчика. Залежно від типу бізнесу, який хоче встановити нову 

бездротову мережу, цілі дослідження сайту можуть відрізнятися за складністю. 

Розмір фізичного місця розташування компанії буде визначати обсяг 

дослідження майданчика. Невеликий заклад, швидше за все, не зажадає повного 

обстеження, на відміну від складних будівель.  

При обстеженні площадки слід враховувати її розмір і передбачуване 

використання бездротової мережі, щоб визначити кількість точок доступу, 

необхідних для установки. Невеликому закладу, наприклад кафе, ймовірно, буде 

потрібно Wi-Fi для перегляду сторінок в Інтернеті, соціальних мережах. На 

більш великому підприємстві може бути запущено більше додатків, таких як 

електронний документообіг, графічний дизайн і програми баз даних, що 

потребують більшої кількості точок доступу. 

Голосові та відеододатки найбільш поширені в університетських 

містечках. Skype для бізнесу і дзвінки по Wi-Fi часто використовуються в 

університетах, офісах і лікарнях, а мережі повинні забезпечувати плавний 

роумінг, щоб користувачі не втрачали з'єднання. 

Таблиця 1. Вимоги до мережі для деяких додатків 

  Низкий Середній Високий Найбліьши

й 
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Хмарні додатки До 750 

кбіт/с 

1,2 

Мбіт/с 

2,5 

Мбіт/с 

> 2,5 

Мбіт/с 

Перегляд веб-сторінок і 

потокова передача 

300 кбіт/с 700 

кбіт/с 

1,2 

Мбіт/с 

> 2,5 

Мбіт/с 

Спільна робота і 

відеоконференцзв'язок 

640 кбіт/с 1,2 

Мбіт/с 

2,5 

Мбіт/с 

> 2,5 

Мбіт/с 

 

 Кількість користувачів і призначених для користувача пристроїв впливає 

на кількість точок доступу, необхідних для бездротової мережі. Багато 

організацій мають 2-3 пристрої на користувача. Таким чином, у міру того, як до 

мережі підключається все більше пристроїв і вимоги до ємності зростають, 

потреба в додаткових точках доступу також зростає. 

Надзвичайно важливо знати, які типи пристроїв підключаються до 

проектуємої бездротової мережі. Деякі пристрої, наприклад планшети і 

смартфони, мають певний функціонал, який повинен відповідати вимогам 

мережі. Під час обстеження об'єкту інспектор опитає людей, щоб визначити, які 

типи бездротових пристроїв використовуються регулярно. 

При проектуванні бездротової мережі важливо розуміти, в якому 

середовищі вона буде встановлена. Різні середовища, такі як звичайні офісні 

приміщення, медичні установи та навчальні заклади, будуть створювати різні 

проблеми. Також свій вплив мають вік та будівельні матеріали,  з яких 

побудовано будівлю. Це також повинно бути враховано на етапі проектування.  

Частина огляду сайту включатиме визначення очікувань клієнта щодо 

продуктивності. Продуктивність мережі залежить від кількості встановлених 

інфраструктурних пристроїв, включаючи мости і точки доступу. 

Таким чином, процес прогнозного проектування це сладний процес, який 

вимагає збору великої кількості інформації та використання програмних засобів 

для проведення радіопланування мережі.  

 Література: 

1. WiFi Health Check Survey[Електроний ресурс]//-Режим доступу:  

https://www.accessagility.com/blog/wifi-health-check-survey. (30.04.21) 

2. TamoGraph ® Обзор сайта [Електроний ресурс]//-Режим доступу:     

https://www.tamos.com/products/wifi-site-survey/ (30.04.21) 

 

РОЗРОБКА МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ ДЛЯ ПОКРАШЕННЯ РОБОТИ 

СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПІД ОПЕРАЦІЙНУ СИСТЕМУ ANDROID 
Нікончук Павло Ігорович 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут Інформаційних технологій 

м. Київ 
Під час пандемії Україна має великий розвиток онлайн додатків які мають назначення доставки 

товару до дому користувача. Багато сервісів які їх не мали, дуже в швидкому режимі почали їх 

розробляти та вводити в експлуатацію. Побічним ефектом є недопрацювання та не найкращий 

інтерфейс. Віримо в тещо скоро все зміниться. 

https://www.accessagility.com/blog/wifi-health-check-survey
https://www.tamos.com/products/wifi-site-survey/
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З розвитком технологій використання смартфонів у повсякденному житті 

стає дедалі поширенішим. В наш час майже у кожної людини є свій смартфон. 

Різні мобільні додатки дозвоняють значно спростити наше життя. Вони мають 

застосування майже у всіх областях нашого життя. Сфера обслуговування 

завжди була та є і буде. Тому поява додатків які дозволяють отримувати їжу, речі 

і тому подібне було лише питанням часу. Зараз вже є дуже багато додатків від 

закладів харчування бо не один підприемець не хоче втрачати кошти. 

Так як ми живемо в час пандемії, додатки сфер обслуговування стають все 

більше і більше популярні. Багато з них працюють на доставку та на самовивіз. 

В основному на доставку працюють заклади харчування. Велика кількість людей 

не виходять з дому щоб замовляють їжу. Але не всі заклади мають свої мобільні 

додатки, в деяких є Web-сайт, але і це не завжди рятує. По-перше не всі сайти 

мають мобільну версію, по-друге не у всіш зроблена нормальна мобільна версія. 

Але якщо користуватися з персонального настільного комп’ютера то це дуже 

зручно. Також маю бажання сказати про доатки які розробили супермаркети. 

Вони не завжди практичні, супермаркетів з нормальними додатками можу на 

пальцях перерахувати, в усіх інших є багато недопрацювань. Багато людей 

просто розуміють як ними користуватися. В наш час дуже розвиваються 

технології тому я впевнений що в ближайший час усі подібні додатки будуть все 

краще та краще. Але додаток який буде розроблятися трохи не про це. 

Додаток має нахил на економію часу для людей які поспішають на роботу, 

зустріч, тощо. Багато людей полюбляють каву. Кожен 3-й житель спального 

району зранку біжить на роботу або їде на роботу автомобілем і хоче кави. Але 

їм немає часу чекати поки їм зроблять каву. Додаток має надати можливість 

зробити замовлення завчасно. Наприклад виходить людина з дому, спускається 

в ліфті, або прогрівае автомобіль, також можливо ви з дівчиною вийшли 

прогулятися по парку, ви також можете замовити каву по дорозі до кав’ярні, в 

цей момент відкрили додаток, замовили каву собі, можливо собі та другу або 

подрузі. Розрахунок може бути онлайн банківською картою, або готівкою в 

закладі. Отже людина як раз проходячи або роїзджаючи повз кавьярню, кава вже 

готова та чекає на замовника. 

Під час роботи над проектом були проаналізоване наступне: анадогічні 

додатки, фреймворк Flutter, мова програмування Dart та база даних від Google, 

Firebird. За результатами цього аналізу можна зробити висновок, що це один з 

найкращих методів розробки онлайн додатку для мобільних пристроїв, так як 

фреймворк має можливість кросплатформеності і може злегкістю перевести 

додаток на пристрій з іншою системою. 

 Висновки 

 Проаналізовано наявні на ринку додатки. Розглянуті технології створення 

власного додатку з реалізацією всіх необхідних функцій. 

 Було спроектовано та розроблено додаток в якому реалізовано необхідні 

функції. Розроблений додаток готовий для роботи. Крім того, залишається 

можливість його удосконалення та розширення функціоналу для надання 

більшого функціоналу розробникам. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗМІЩЕННЯ ТРУБ ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННІ 

АВТОМОБІЛЬНИМ ВАНТАЖНИМ ТРАНСПОРТОМ 
Оліфіренко Євгеній Володимирович 

Державний університет телекомунікацій  

Навчально-науковий інститут Телекомунікацій 

м. Київ 

На сьогоднішній день, вантажні перевезення - одна з найбільш затребуваних сфер, послуги якої 

необхідні і простому населенню в індивідуальному порядку, і приватним підприємцям, які працюють 

у виробничій чи торговельній сфері. Тому, актуальність обраної теми бакалаврської роботи 

зумовлена постійним зростання обсягів будівництва, зведенням нових будівельних об'єктів, що 

пов'язані з монтажем газових, водопровідних і каналізаційних систем.[1] 

Сучасна промисловість виробляє труби, що призначені для виконання 

різноманітних цілей і мають різний діаметр та виробляються з багатьох 

матеріалів. Але найбільш розповсюдженими та необхідними являються стальні, 

збірні та розбірні труби. Область застосування труб досить широка. Зазначений 

вантаж застосовується як при монтажі газопроводів і водопроводів, різних 

систем водопостачання, так і при охолодженні різних вузлів, а також механізмів 

деяких технічних пристроїв. Труба, виконана зі сталі, застосовується для захисту 

деяких кабельних комунікацій, а також при здійсненні монтажних робіт. Тому 

перевезення даного вантажу займає значне місце в сфері вантажоперевезень.[2] 

В більшості випадків, металеві труби виробляються двох стандартних 

розмірів - дванадцять та чотирнадцять метрів в довжину, при цьому їх діаметр 

може відрізнятися. 

При перевезенні кожного виду вантажу є ряд вимог до його навантаження 

чи розвантаження, а також безпеки транспортування і порядку її виконання. 

Труби класифікуються як "рухомий" вантаж. Під час транспортування вони 

можуть переходити з однієї частини кузову вантажного автомобіля в іншу, що 

становить певний ризик не тільки для цілісності вантажу, але й для здоров’я та 

життя інших людей. Через високу рухливість та зміщення центру ваги 

транспортного засобу, вони можуть отримати пошкодження та деформуватись 

під час транспортування.[3] Також, в тих випадках, коли довжина труби більша 

за довжину кузова автомобіля, що її перевозить, необхідно позначати всі частини 

вантажу, які виступають за межу кузова транспортного засобу яскравим 

кольором, зазвичай для цього використовують червоний. При транспортуванні 

такого вантажу в нічний час, кінці труб, що виступають за межі автомобіля 

повинні бути оснащені червоним ліхтарем, для запобігання створення 

небезпечних ситуацій на дорозі.[4] 
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Для запобігання створення аварійних ситуацій при перевезенні труб, були 

розроблені засоби та правила завантаження і перевезення даного типу вантажу. 

Виходячи з всього вищесказаного, в даній роботі будуть розглянуті такі 

задачі: 

  

1. Аналіз методів розміщення труб в вантажному автомобільному транспорті, 

які використовуються на даний момент 

2. Оптимізація процесів розміщення вантажу та його перевезення 

3. Огляд правил перевезення, розміщення, завантаження та розвантаження 

вантажу. 

4. Аналіз логістичних систем компаній, що виконують перевезення трубчатого 

вантажу. 

Оптимізація транспортування вантажу в логістиці проявляється в широкому 

спектрі робіт, адже може стосуватися будь-якої підсистеми підприємства. 

Наведемо як приклад перелік вирішуваних завдань: 

 визначення вигідного місця для розташування логістичних об'єктів; 

 оптимізація розміщення складських запасів труб; 

 підбір оптимального транспорту та типу розміщення вантажу; 

 вибір схем переміщення (логістика контейнерних перевезень, 

використання оптимальних видів рухомого складу та ін.); 

 вдосконалення логістичної інфраструктури компанії під сучасні ринкові 

запити тощо. 

Представлений вище список є далеко не повним. На практиці використовуються 

всі можливі і доступні методи для досягнення первинних цілей. Конкретний 

перелік встановлюється в індивідуальному порядку. При цьому кращого ефекту 

можна досягти тільки із застосуванням комплексного підходу, при якому 

логістична система розглядається як єдине ціле і оптимізується повністю. 

Оптимізація системи перевезень дозволяє досягти головної мети - зменшити 

транспортні витрати в комплексі. Тобто мінімізуються всі витрати, які 

включають в себе не тільки транспортування і зберігання, а й вартісну оцінку 

основних характеристик всього циклу поставок (ризики, терміни, можливе 

пошкодження вантажу та ін.). Більш конкретний результат визначається в 

індивідуальному порядку. 

Слід розуміти, що просте скорочення витрат на транспортування товарів у 

більшості випадків призводить до величезних ризиків. При цьому розміри втрат 

можуть значно перевищити заощаджені суму. Оптимізація логістичної системи 

по результатам даної роботи спрямована саме на пошук «золотої середини», при 

якій можна отримати відмінний результат при мінімізації витрат. 
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м. Київ 

Мультиплеєрні ігри мають багато цілей: проводити час, навчальний матеріал, моделювання 
життєвих ситуацій. 

Метою дослідження є аналіз найбільш тривимірної гри, а також моделей ігрових об'єктів - 

будівель, рослин, персонажів, які є плоскими картинками. 
 

Перші виробники персональних комп’ютерів, мабуть, навіть не думали, що 

їх створення, на той час, було б дуже дорогим для використання в іграх. Але 

комп’ютерна гра може викликати таку звикання, що в наш час комп’ютер 

використовується деякими людьми виключно для ігор. Гра може бути 

представлена як результат здатності людини «дивитись збоку» на те, що їй цікаво 

в житті, вона іноді добре відображається у симпатії до певних видів ігор. Ігровий 

простір є двовимірним, але моделі персонажів тривимірними. Ця технологія 

використовується в багатьох квестах. Це дозволяє поєднувати якісний 

двовимірний намальований від руки фон (зазвичай частково анімований) із 

«живими» персонажами, які вільно рухаються і одночасно невибагливі до 

потужності комп’ютера.  

Управління в тривимірних іграх, як правило, здійснюється одночасно за 

допомогою клавіатури та миші. Використовуйте кнопки, щоб змусити персонажа 

рухатися в правильному напрямку (зазвичай це клавіші W, S, A, D, рідше клавіші 

зі стрілками). Рух миші змушує персонажа повертатися. Клацання лівою 

кнопкою миші відповідає будь-якій дії - залежно від жанру гри це може бути 

стрільба, удар мечем, взаємодія з предметом або іншим персонажем. Клацання 

правою кнопкою миші, як правило, у шутерах і рольових іграх відповідає 

блокуванню атаки або альтернативній атаці, а в квестах - відкриттю меню. 

Клавіша пробілу зазвичай відповідає стрибку, і одночасне натискання клавіш 

Shift і W змушує персонажа бігти. Призначайте інші клавіші клавіатури окремо 

для кожної гри. 

Проаналізувавши проблему впливу відеоігор на розвиток дітей, слід 

зазначити, що відеоігри можуть розважати та розвивати дитину. Однак вони 

забирають час, який вони могли б витратити на інші заходи. Згідно з 

дослідженнями, проведеними в Україні, підлітки, які насолоджуються 

відеоіграми, витрачають на домашнє завдання приблизно на 40% менше часу, 

ніж їм було б потрібно, і на 30% менше часу на читання. Тому батьки повинні 

регулювати час, який діти проводять, граючи у відеоігри. Таким чином, відеоігри 

можуть бути корисними та шкідливими. Якщо діти займаються ними в розумних 

межах, це сприяє, поряд з іншими видами діяльності, розумовому розвитку та 

допомагає засвоїти нові навички. Перш за все, дитина набуває та вдосконалює 

навички роботи з комп’ютером, що стане в нагоді йому в подальшій освіті. 
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Правильно підібрані відеоігри розвивають у дітей мислення, увагу та логіку, 

пам’ять та здатність приймати рішення. Контроль у відеоіграх покращує 

координацію рухів дитини. Навчальні ігри допомагають підготувати його до 

школи. Групові відеоігри вчать терпінню та груповій взаємодії. Деякі ігри 

розвивають творчу уяву. Отже, ми розуміємо, що нам потрібно зробити гру, яка 

допоможе дітям розвиватися, координувати рухи та вдосконалювати навички 

роботи з комп’ютером. 
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Державний університет телекомунікацій 
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м. Київ 

У сучасному світі актуальним помічником людства став чат-бот. 

Технологію чат-ботів використовують навіть в державних установах і банках. 

Чат-бот це віртуальний онлайн-помічник, який з легкістю може замінити 

менеджера, консультанта, продавця, і навіть працівника технічної підтримки, 

тим самим значно зменшує витрати, а головне прискорює роботу.Чат-бота 

працює постійно і має просту реєстрацію, не має ніяких черг, та має доступ до 

послуг та інформації 24/7. Потенційний клієнт за допомогою текстових або 

голосових команд (повідомлень) вводить запит і відразу отримує відповідь. 

Головне при цьому бути підключеним до мережі інтернет через Wi-Fi або 

мобільний інтернет.  

Технологію можна інтегрувати на сайт, але для поліпшення в використанні 

краще використовувати різні месенджери та соціальні мережі. Є платні і 

безкоштовні програми, месенджери для конкретних операційних систем, 

корпоративні та загальнодоступні варіанти. Перше місце в рейтингу світових 

лідерів займає безкоштовний месенджер WhatsApp (Ватсапп) - понад 5 мільярдів 

скачувань в Google Play [1, с. 13–17]. 

Користується найбільшою популярністю в західних країнах і деяких 

регіонах Близького Сходу, хоча активно використовується і в країнах СНД. 

Розробив WhatsApp виходець з України, американський програміст Ян Кум, в 

2010 році. 

Особливості месенджера: 

 підтримка операційних систем Android, iOS, Windows Phone; 

 створення групових чатів для спілкування відразу з декількома 

друзями; 

 здійснення аудіо та відеодзвінків; 

 пересилання файлів і зображень; 

 необмежений обмін повідомленнями; 

 видалення відправлених повідомлень у себе і співрозмовника; 

 наявність версії для ПК, що працюють на Windows 8 і Windows 10; 

 наявність веб-версії додатка для відправки повідомлення з 

комп'ютерів на більш ранніх версіях Windows [2, с. 78; 4, с. 32]. 

Наступну сходинку рейтингу світових месенджерів посідає Viber, який налічує 

понад 500 мільйонів завантажень в Google Play і найбільш поширений в країнах 

пострадянського простору. 

Особливості месенджера: 

 підтримка операційних систем Android, iOS, Windows Phone; 

 здійснення аудіо та відеодзвінків; 

 пересилання файлів і зображень; 

 необмежений обмін повідомленнями; 
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 видалення надісланих повідомлень у себе і співрозмовника; 

 наявність версії для ПК; 

 створення публічних каналів і чатів. 

Телеграм стрімко набирає популярність в світі відстаючи від Viber всього 

лише на декілька тисяч скачувань. На даний момент Телеграм налічує понад 500 

мільйонів установок в Google Play. Розробник програми - Павло Дуров, 

засновник соціальної мережі Вконтакті. Аплікація орієнтована на всі країни світу 

і вважається одним з найбезпечніших месенджерів з усіх існуючих. [3, с. 15]. 

Особливості месенджера: 

 підтримка операційних систем Android, iOS, Windows Phone; 

 наявність версії для ПК; 

 видалення відправлених повідомлень у себе і співрозмовника; 

 здійснення аудіозвонков, але відсутність відеодзвінків; 

 створення ботів і публічних каналів на Telegram з подальшою їх 

монетизацією; 

 пересилання файлів і зображень; 

 необмежений обмін текстовими повідомленнями; 

 можливість ділитися геолокацією; 

 можливість створення голосувань; 

 можливість відправлення запланованих повідомлень;  

- повна безпека для користувачів. [4, с. 115]. 

За оцінкою світових аналітиків у найближчому майбутньому чат - боти будуть 

мати все більшу і більшу значимість для різного виду бізнесів. Вони можуть 

повністю замінити класичні пошукові системи і соціальні мережі. Переваги ботів 

проявляються  у зручності спілкування людини з комп’ютерною мережею, 

швидкість реакції відповіді на запит та можливості адаптації під потреби 

користувача. 
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м. Київ 

На сьогоднішній день багато людей вирішують більшість суперечок за допомогою парі. З 

розповсюдженням соціальних мереж, кількість челленджів також стрімко зростає, а з ним і 

кількість людей що намагаються один з одним змагатися. 

Вимоги до додатку: можливість проведення чесного парі, за допомогою обраних людей; зберігання 
інформації про перемоги та програші користувача; додавання користувачів у друзі; інформування 

користувачів при закінченні парі; кинути виклик можливо не лише іншому користувачу, а й собі. 

 Наукова новизна даної роботи полягає в наступному: 

 На сьогодні, це єдиний працюючий мобільний додаток для контролю 

парі. 

 Система суддів для нагляду за змаганням. 

 Поєднання різних  можливостей для створення парі: з собою, з 

користувачем, також з суддями, або без них. 

 Для реалізації проекту було обрано мову програмування С# з допомогою 

Xamarin.Forms. 

 

Результати дослідження. 

Я розробив додаток на мові програмування С# з використанням .NET 

Framework та Xamarin.Forms у середовищі розробки Visual Studio 2019 для 

платформи Аndroid. Інтерфейс вирішив проектувати у онлайн-сервісі Figma. 

Оскільки я вибрав Xamarin.Forms, то інтерфейс програми був створений з 

допомогою мови розмітки XML. Проводячи аналіз зацікавленості людей до 

укладання парі, я з’ясував що багато людей не пам’ятає про більшість парі що 

вони укладали, і тому додаток який допоможе про них пам’ятати я вважаю 

актуальним. Також багато людей більш мотивовані виконати парі, коли за ним  

слідкують інші люди, що я й реалізував.  

Додаток може використовувались як для самоконтролю, так і для 

вирішення багатьох суперечок з іншими. 

Надалі планується розширення функціоналу, та можливість 

користуватися додатком на платформі IOS. 

Література: 

1. Веб-сайт: https://docs.microsoft.com/en-us/xamarin/get-started/what-is-xamarin 
2. Веб-сайт: https://www.figma.com/  

 

 

 

  

https://docs.microsoft.com/en-us/xamarin/get-started/what-is-xamarin
https://www.figma.com/
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РОЗРОБКА CHAT-BOT ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ 

РОБОТИ ГУРТОЖИТКУ НА МОВІ PYTHON 
Тертична Юлія Михайлівна 

Державний університет Телекомунікацій  

Навчально-науковий інститут Інформаційних технологій 

м. Київ 

Під час проживання в гуртожитку, я зіштовхнулася з проблемою. Щоб повідомити про 

певну несправність в кімнаті, або на блоці жителям гуртожитку потрібно було йти на 

вахту, де знаходиться журнал в який записуються подібні ситуації. Студент, в якого 

сталися деякі технічні проблеми в гуртожитку, повинен заповнити його певним чином, 

детально описуючи проблему. Так як технології рухаються вперед, мені спало на думку 

розробити chat-bot, тим самим оптимізувати та полегшити роботу працівникам 

гуртожитку та його жителям. 

         Для оптимізації системи збору та обробки інформації про господарську 

діяльність студентського гуртожитку доцільно застосовувати chat-bot. 

         Явище ботів в месенджерах набуває все більшої актуальності за рахунок 

зручності використання подібних рішень, адже вони не вимагають переходити 

на зовнішні ресурси, встановлювати додаткове програмне забезпечення, тощо.  

 З огляду на високу актуальність, кількість різноманітних ботів в 

месенджерах, зокрема, наприклад, в месенджері телеграм, росте кожного дня і 

набуває все більшої серйозності в масштабах функціональних можливостей.  

 Виходячи з усього вищесказаного – важко недооцінити тематику даної 

роботи.   

       Для розробки chat-боту було використано базу даних postgresql, так як вона 

є неймовірно гнучкою та надійною, що дозволить розкрити асинхронний 

потенціал фреймворка для написання телеграм ботів aiogram. Також за її 

допомогою можливо створювати, зберігати та видавати складні структури даних. 

Хостинг, був використаний від Amazon aws, так як він себе зарекомендував як 

надійний, безпечний та продуктивний (а також там є річна підписка за 1 долар, 

що вигідно для невеликих або тестових проектів). Підтримка здійснюється за 

рахунок різноманітних інструментів для забезпечення безпеки в хмарі, які 

включають 230 сервісів. AWS підтримує 90 стандартів безпеки і сертифікацій на 

відповідність вимогам, і всі 117 сервісів AWS для зберігання клієнтських даних.  

Завдяки чіткому виконанню завдань, які були поставлені на початку 

роботи, було отримано вичерпні знання щодо методів і засобів розробки 

телеграм-ботів, з використанням яких було спроектовано і розроблено 

повноцінного телеграм-бота для оптимізації господарської роботи гуртожитку, 

який повністю виконує свій функціонал і готовий до впровадження і 

використання в реальних умовах. 
Література: 

1. CoderLessons.com- [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]   – Режим доступу: 

https://coderlessons.com/tutorials/bazy-dannykh/uchebnik-postgresql/1-chto-takoe-postgresql 

2. PostgreSQL – [Електронний ресурс] : [Веб-сайт] - Режим доступу: 

http://www.sai.msu.su/~megera/postgres/talks/what_is_postgresql.html 

3. AWS-[Електронний ресурс] : [Веб-сайт – Режим доступу: https://aws.amazon.com/ru/what-is-

aws/ 

4. Habr-[Електронний ресурс] : [Веб-сайт]   – Режим доступу:  https://qna.habr.com/q/844277 

https://coderlessons.com/
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЙ WIFI 6Е 
Фенченко Дмитро Васильович 

Державний університет телекомунікацій  

Навчально-науковий інститут Телекомунікацій 

м. Київ 

Основна проблема в тому, що якщо до точки бездротового доступу підключити багато пристроїв, 

то швидкість падає. Це знайоме всім, хто намагався підключитися до спільної точки доступу в 

кафе, торговому центрі або аеропорту. Чим більше підключено пристроїв до точки доступу, тим 
повільніше працює інтернет. Всі ці пристрої «конкурують» за канал. А роутер намагається 

вибрати, якого пристрою дати доступ. Іноді виходить так, що доступ отримує розумна лампочка, 

а не телефон, на якому запущена найважливіша відеоконференція. 

Що таке WIFI 6E ? Простіше кажучи, WiFi 6Е означає розширення WiFi 6 

до діапазону 6 ГГц. WiFi 6 працює за тим же стандартом, що і WiFi 6, але з 

розширеним спектром. 6 ГГц - це нова смуга частот в діапазоні від 5,925 до 7,125 

ГГц, що забезпечує до 1200 МГц додаткового спектру. На відміну від існуючих 

діапазонів, в яких канали в даний час заповнені обмеженим спектром, смуга 6 

ГГц існує без перекриття або перешкод. В 2020 році FCC (Федеральна комісія із 

зв'язку США) оголосила про доступність смуги частот 6 ГГц для неліцензійного 

використання спектра. З тих пір було відкрито додаткову ефективну смугу 

пропускання з більшою пропускною здатністю, що принесло значні вигоди як 

користувачам, так і світовій економіці. 

Розглянемо основні відмінності між WiFi 6 і WiFi 6E. 

Wi-Fi 6E пропонує все ті ж функції і можливості, що і Wi-Fi 6, включаючи вищу 

продуктивність, меншу затримку і більш високу швидкість передачі даних. 

Фактично, WiFi 6E ідентичний WiFi 6, за винятком однієї ключової відмінності: 

додаткового діапазону 6 ГГц. 

Відкриття діапазону 6 ГГц змінює правила гри для WiFi 6. WiFi 6 забезпечує 

підвищену продуктивність і пропускну здатність мережі. У той час як переваги 

WiFi 6 в повному обсязі реалізуються при конкуренції з передачами WiFi 5 (або 

іншими радіостанціями), діапазон 6 ГГц доступний тільки для трафіку Wi-Fi 6, 

що дозволяє Wi-Fi 6 реалізувати значний потенціал. 

Можливості WiFi 6E ?  Завдяки подібним характеристикам і близькості до 

смуги 5 ГГц, де вже працює Wi-Fi, 6 ГГц забезпечує додаткову пропускну 

здатність спектра, забезпечує безперервні блоки спектру для розміщення 14 

додаткових каналів 80 МГц або 7 додаткових каналів шириною 160 МГц, а також 

менш перевантажений спектр далеко від застарілих пристроїв WiFi 4 або WiFi 5. 

Більш широкі смуги для більшої швидкості 

Wi-Fi 6E дає можливість використовувати 7 додаткових каналів 160 МГц, 

які надають смугу пропускання і пропускну здатність, що дозволяє одночасно 

передавати набагато більше даних на максимально можливих швидкостях. Це 

означає, що користувачі зможуть насолоджуютися фільмами 8K, іграми AR / VR 

і завантажують великі файли - і все це без буферизації. 

Підвищена ємність з великим спектром 
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WiFi 6E пропонує до 1200 МГц додаткового спектру для WiFi 6, 

задовольняючи потреби постійно зростаючого використання WiFi. Безперервний 

спектр 1,2 ГГц більш ніж удвічі збільшує кількість з'єднань, доступних в даний 

час для відправки та отримання даних, різко збільшуючи пропускну здатність 

мережі і зменшуючи перевантаження. Wi-Fi 6E використовує можливості 6 ГГц 

для завдань, яким потрібна більш висока пропускна здатність. Мова йде про 

потокове відео високої чіткості, стріми з високою розподільчою здатністю і 

зменшення затримок в онлайн-іграх. 

 
Література: 

1. Juniper Products-services what-is wi-fi-6e URL: https://www.juniper.net/ru/ru/products-services/what-
is/wi-fi-6e/  ( дата звернення 16.05.2021). 

2. Що таке WiFi 6E ? Ось все , що вам потрібно знати  URL: http://surl.li/tuzq ( дата звернення 

16.05.2021 ). 
3.  Блог/Технологии Чем отличается Wi-Fi 6e от Wi-Fi ax – функции и возможности URL: 

https://webznam.ru/blog/wi_fi_6e_ot_wi_fi_ax/2020-05-21-1482  ( дата звернення 16.05.2021 )  

 

 

ANGULAR, ЯК СУЧАСНИЙ ФРЕЙМВОРК ДЛЯ РОЗРОБКИ ВЕБ-

ДОДАТКІВ 
Фетько Юрій Іванович  

Державний університет Телекомунікацій  

Навчально-науковий інститут Інформаційних технологій 

м. Київ 

Сучасні технології в ІТ розвиваються швидкоплинно. Технологій за якими ми можемо 

створювати сучасні веб-додатки безліч, кожен має свої особливості. У даній роботі мова йде про 

фреймворк Angular. Показані особливості, концепції з які можна використовувати при розробці веб-

додатків. 

Angular - це набір інструментів для побудови веб-застосунків. Він 

повністю розширюваний і добре працює з іншими бібліотеками.  

Так чому ж Angular? Тому що він підтримується на різних платформах 

(веб, мобільні пристрої, нативний десктоп), він потужний, сучасний, у нього 

відмінна екосистема.  

Angular представляє не тільки інструменти, але і шаблони дизайну для 

створення проекту. При правильному створенні Angular додатку у вас не буде 

плутанини класів і методів, які складно правити й ще складніше тестувати. Код 

зручно структурований, можна швидко зрозуміти, що до чого. 

Це JavaScript, але краще. Angular побудований на TypeScript, який, в свою 

чергу, покладається на стандарт ES6. Вам не потрібно вчити повністю нову мову, 

і ви отримуєте функції типу статичної типізації, інтерфейсів, класів, простору 

імен, декоратори і т.д. 

У Angular вже є багато інструментів для створення програми. Завдяки 

директивам, HTML елементи можуть вести себе динамічно. Ви можете 

підсилити форми за допомогою FormControl і представити різні правила 

валідації. Можна легко посилати асинхронні HTTP запити різних типів. Можна 

без праці налаштувати маршрутизацію. У Angular є ще багато функцій! 

https://webznam.ru/blog/wi_fi_6e_ot_wi_fi_ax/2020-05-21-1482
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Компоненти роз'єднані. Angular намагався прибрати жорстку зв'язок між 

різними компонентами програми. Ін'єкція проходить подібно NodeJS, що 

дозволяє легко замінювати компоненти. 

Всі маніпуляції з DOM проходять там, де повинні. У Angular уявлення і 

логіка програми не пов'язані, що сильно очищає і спрощує розмітку. 

Тестування в центрі уваги. Angular ретельно протестований і підтримує 

юніт тести і наскрізне тестування за допомогою інструментів типу Jasmine і 

Protractor. 

Angular підготовлений до мобільних пристроїв і десктопу - один 

фреймворк під безліч платформ. 

Angular активно обслуговується і має велике співтовариство і екосистему. 

За фреймворку можна знайти багато матеріалом і корисних сторонніх 

інструментів. 

Можна сказати, що Angular не просто фреймворк, а платформа, яка 

дозволяє розробникам будувати додатки для інтернету, мобільних пристроїв і 

робочого столу. Більш докладно архітектуру можна вивчити в цьому 

керівництві. 

У даній тезі  ми обговорили клієнтський фреймворк з підтримкою 

декількох платформ - Angular. Ми дізналися про його переваги, функціях і 

концепції. 

 
Література: 

1. Ng-book. The complete book on Angular 8 / Nate Murray, Felipe Coury, Ari Lerner, and Carlos 

Taborda, 2018 

2.  Angular 2+ Notes for Professionals / Goalkicker.com, 2018 

 

РОЗРОБКА МЕРЕЖЕВОЇ ГРИ З ВИКОРИСТАННЯМ UNITY ENGINE 
Черниш Володимир Володимирович 

Державний університет телекомунікацій  

Навчально-науковий інститут Інформаційних технологій 

м. Київ 

У XXI столітті комп’ютерні ігри – це вид мистецтва, який включає в себе такі види як, 

література, музика, живопис, архітектура тощо. Головною відмінністю комп’ютерних ігор від 
традиційного мистецтва є поступове усвідомлення соціумом їх як окремого виду мистецтва, який 

надає унікальний досвід не властивий іншій творчій діяльності. 

У інтернет просторі існує велика кількість жанрів ігор. 

З розвитком індустрії комп’ютерних ігор жанрове розмежування стало недієвим, 

тому наразі виділяють такі основні категорії ігор: 

 однокористувацькі ігри (гра з одним користувачем); 

 кооперативні ігри (команда гравців від одного гравця до необмеженої 

кількості); 

 сесійні багатокористувацькі ігри (розраховані на користувачів, що 

поєднані через мережу Інтернет), сесійний характер вказує, що ігри є 

дискретними у часі і проводяться у рамках сесії, поза якою неможливо грати з 

вибраним набором гравців при заданих умовах; 

 багатокористувацькі безперервні ігри (сесія гри умовно необмежена у 
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часі і гравці приєднуються до сесії без обмежень). 

При розробці сесійної багатокористувацької гри використано Unity Engine 

– це крос-платформне середовище розробки комп’ютерних ігор, за допомогою 

якого можна розробляти тривимірні (3D) та двовимірні (2D) ігри для різних 

платформ. Підтримується як розробка однокористувацьких ігор, так і ігор, 

орієнтованих на двох та більше користувачів. 

Розробка ігор з Unity Engine, незалежно від їх жанру та спрямування, 

підпорядковується загальним правилам розробки ігор. Ці правила є специфічним 

поєднанням процесу створення витвору мистецтва та комерційного програмного 

забезпечення, метою якого є принесення власнику прибутку. 

Особливістю використання Unity Engine є наявність декількох опцій для 

створення сесійних мережевих ігор:  Unity Networking – безкоштовний набір 

API та модулів від розробників Unity Engine для роботи з мережевими аспектами. 

Включає також комерційні можливості використання серверів та інфраструктури 

для створення сесій. 

 Photon Networking – безкоштовне конкуруюче рішення по 

відношенню до Unity Networking. Відрізняється складною, але відносно 

надійною реалізацією, набором комерційних сервісів по доступу до 

інфраструктури управління ігровими сесіями. 

 Власна реалізація – користувачу завжди надається можливість 

використовувати можливості платформи .Net і не тільки (наприклад, С++ та C) 

для реалізації власноруч мережевих можливостей. 

Розробка гри є унікальним процесом, що поєднує творчі здібності, 

технічний талант та вміння представити свій продукт. Виходячи з цього ігри 

розробляються командами розробників, що ітеративно розробляють концепцію 

гри, проводять планування завдань проекту, ігрові тести, опитування та 

додаткове тестування. В свою чергу, розробка мережевої комп’ютерної гри на 

основі середовища Unity Engine дозволяє значно спростити процес розробки та 

полегшити виконання низькорівневих завдань реалізації технічних деталей. Це 

дозволяє зменшити часові та матеріальні ресурси на розробку комп’ютерної гри. 

 
Література 

1. Jesse Schell, Art of Game Design: The Book of Lenses, 2nd edition / J. Schell // Morgan Kaufmann 

Publishers. – 2014. – С. 35–37, 41–43. 
2. Fullerton Tracy. Game Design Workshop, second Edition. Morgan Kaufmann (2008). 
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Шитіков Микита Андрійович 

Державний університет телекомунікацій  

Навчально-науковий інститут Інформаційних технологій 

м. Київ 

Інтернет, що дозволяє користувачу отримати інформацію або здійснити певну дію. У всесвітній 

павутині існують різні види і типи сайтів, які мають різне цільове спрямування. Всі сайти 

відрізняються своїми функціональними можливостями, виконуваними завданнями, призначенням та  

технічними характеристиками. 

Сайт - це набір сторінок у мережі За кількістю сторінок виділяють 

односторінкові та багатосторінкові сайти. У залежності від складності сторінок 

сайти бувають статичні, сторінки яких незмінні та динамічні – інформація на 

таких сайтах може змінюватися, адже зберігається не у вигляді статичних HTML 

сторінок. У першому випадку прикладом може бути landing page, а у другому – 

Інтернет-магазин. 

За метою створення сайти поділяють на комерційні, що спрямовані на 

отримання прибутку та некомерційні – сайти, в основі яких немає мети 

отримання прибутку. 

Найбільш популярними видами сайтів, що виділяють на сьогодні, є: 

1) Сайт-візитка - це корпоративний сайт або сайт-портфоліо (художника, 

фотографа, аніматора, веб-дизайнера тощо), на якому показують якусь 

конкретну людину або обличчя компанії. Такий сайт є багатосторінковим – існує 

головна сторінка, а за допомогою навігації є можливість перейти на інші 

сторінки, наприклад відкрити портфоліо, контактні дані тощо. Якщо 

підприємство веде свою основну діяльність не у мережі Інтернет, то такий сайт 

буде корисним для привернення уваги. 

2) Landing page (цільова сторінка). Мета такого сайту – презентувати 

інформацію про продукт, спонукати  користувача до дії. Цільова сторінка 

виконується у вигляді однієї сторінки. На першому екрані зазвичай 

відображають інформацію, яка одразу допомагає зрозуміти про що цей сайт. 

Другим екраном описують послуги докладніше. Наступним блоком інколи 

виступає портфоліо. В останньому блоці відображена форма замовлення 

контактна інформація, де користувач може замовити послугу або товар про який 

йшла мова. 

При натисканні на розділ відбувається скролінг (прокручування). При 

цьому «камера» пересувається у вертикальному або горизонтальному напрямку, 

а зміст не змінюється.  

3) Корпоративний сайт (сайт компанії). Такі сайти більші ніж лендінг-

сайти та є значно серйознішим інструментом для представлення компанії. Тут 

відображається більш повна інформація про послуги фірми. У корпоративних 

сайтах може бути головна сторінка. Допускається її виконання у вигляді Landing 

page. Наявні розділи, при натисканні на які, користувач переходить на нову 

сторінку із відповідним вмістом. Є каталог товарів, розділ з відгуками, 

контактними даними. На такому сайті багато інформації, але відсутня кнопка 
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«Замовити», розділ оплати та кошик. Це відрізняє корпоративні сайти від сайтів 

Інтернет-магазинів.  

Корпоративні сайти створюють для показу товару у найкращому вигляді. 

Мета корпоративних сайтів – відрізнити компанію від конкурентів. Такі сайти 

використовують заради реклами, привертання більшої кількості клієнтів, 

створення позитивного іміджу. 

4) Інтернет-магазин. Тут присутній окремий каталог з товарами, ціною, 

можливістю оплати, кошиком та персональним кабінетом. Користувач здатен 

змінювати параметри, що впливають на кінцеву ціну, застосовувати фільтри для 

знаходження кращого товару за вимогами. Є можливість залишити коментар, 

поставити оцінку, обрати спосіб доставки. Інтернет-магазини допомагають 

економити на приміщенні, оскільки відсутня необхідності сплачувати за 

безпосередньо фізичне приміщення магазину. 

5) Форум. Колись форуми були на кшталт сучасних соціальних мереж і 

користувались великою популярністю. Зараз вони не такі поширені, але все одно 

мають свою аудиторію. На форумах задається тема та питання, що цікавлять 

користувача і далі в цій гілці люди спілкуються. 

6) Блог. Це вид сайтів, на яких публікуються статті, де людина розповідає 

від себе, ділиться думками та корисною інформацією. Тут є можливість 

сортувати статті за тегами, рубриками, створювати фото та відео галерею. Також 

у блогах можна робити рекламу, просувати бренд, послуги користувача або 

магазину. 

Література: 

1. Какие типы сайтов бывают — полная классификация с примерами [Електронний ресурс]. – 307. 

– Режим доступу до ресурсу: https://altblog.ru/vidy_sajtov/.  

2. Типы и основные виды сайтов [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://alpha-

spb.ru/helpful-information/43-types-of-sites.  

3. Какие бывают сайты [Електронний ресурс]. – 110. – Режим доступу до ресурсу: 

https://webrost.ru/blog/kakie-byvayut-sayty/. 
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Щодня з'являється все більше і більше гаджетів, здатних зробити управління будинком простіше і 

комфортніше, тому будинки з великою кількістю «розумної» техніки стали називати «розумними». 
Така технологія здатна полегшувати життя, гарантувати безпеку, при цьому ще й економити 

гроші. 

Технології автоматизації «розумний будинок», які є буденними за 

кордоном вже довший час, з року в рік стрімко набувають популярності в 

Україні. Система «розумного будинку» створена для покращення умов 

проживання та полегшення щоденних клопотів у побуті, економії часу і коштів. 
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«Розумний будинок» – це високотехнологічна система, яка може об’єднати 

всі комунікації вашого дому, і керувати ними одним натисканням кнопки. 

Освітлення, опалення, сигналізація, відеонагляд – це далеко не всі системи, 

якими можна керувати з допомогою «розумного будинку»[1]. 

Основними елементами системи є: 

 клімат-контроль; 

 безпека; 

 контроль освітлення; 

 система управління; 

 розумне управління побутовою. 

Управляти системою «Розумний будинок» можна через спеціальний 

мобільний додаток. Техніка підключається через Wi-Fi і передає сигнали на ваш 

смартфон. Наприклад, наявність в будинку розумної розетки дозволить 

включати і вимикати техніку навіть якщо ви тільки підходите до будинку. 

Система «Розумний будинок» автоматично контролює виконання кожного 

пристрою, тому вам не доведеться повертатися додому в паніці і перевіряти чи 

вимкнена праска, чи закриті двері і т.д. 

Розумний будинок максимально оптимізує, спрощує та автоматизує життя 

людини. Серед основних переваг системи варто відзначити: 

1. Можливість дистанційного включення техніки.  

2. Голосове управління.  

3. Автоматичне оновлення 

4. Попередження надзвичайних ситуацій. У разі витоку газу, води або 

під час пожежі система швидко реагує і відправляє повідомлення на телефон. 

Основним недоліком системи «розумного будинку» є висока вартість 

техніки і всіляких датчиків, а особливо неприємно, коли дорога техніка виходить 

з ладу і потрібно ремонтувати. Ще один недолік - складність монтажу. 

Система повина працювати злагоджено і чітко, оскільки всі елементи в ній 

взаємопов'язані і не можна допустити навіть найменших помилок при установці. 

Деякі елементи розумного будинку потрібно встановлювати на етапі 

проектування або монтажу квартири. Це стосується закладки комунікаційних 

кабелів, установки розумного освітлення і клімат–контролю. 

«Розумний дім» стане помічником для людей, які цінують свій час і 

комфорт. Така система не тільки подарує господареві житла тепло і затишок в 

домі після важкого дня, але і захистить житло від грабіжників і непроханих 

гостей[2]. 

Завдяки персональному налаштуванню функцій РД кожен власник 

отримає той результат, який йому необхідний. 

 
Література: 

1. https://stylus.ua/uk/articles/528.html 
2. https://www.moyo.ua/ua/news/chto_takoe_sistema_umnyy_dom_9_fishek_dlya_komforta.html 
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СИСТЕМИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ МОВИ 

ПРОГРАМУВАННЯ JAVA 
Щербина Андрій Сергійович 

Державний університет Телекомунікацій  

Навчально-науковий інститут Інформаційних технологій 

м. Київ 

Встановлення карантинних обмежень, переведення навчальних закладів на дистанційну 
форму навчання, ймовірність необхідності дотримання режиму самоізоляції у зв’язку з поточною 

пандемією коронавірусной інфекції ( COVID-19) збільшили попит користувачів на інтерактивні 

засобі навчання, особливо учнів старших класів з метою підготовки до зовнішнього незалежного 
тестування, освітні заклади на розробку та впровадження інструментарію для дистанційного 

навчання. 

Таким чином, завдання розробки інтерактивної системи вивчення історії є  сучасним та 

актуальним. 

 Розроблений додаток мовою Java з використанням середовища розробки 

програмного забезпечення IntelliJ IDEA Community 2020.3, платформи 

створення додатків з насиченим графічним інтерфейсом JavaFX та інструменту 

візуального макетування  SceneBuilder з використанням мови розробки 

користувацьких інтерфейсів FXML. 

Виконано проектування структури, схеми функціонування та інтерфейсу 

програмної системи. Засобами мови UML розроблено діаграми використання, 

діяльності та класів, засобами мови FXML розроблено простий, зручний та 

зрозумілий інтерфейс користувача, який надає можливості візуалізації даних та 

обробки дії користувача, отримання користувачем як особистих даних 

показників якості навчання так і результатів інших користувачів у вигляді 

рейтингових таблиць. 

В результаті розробки було спроектовано та реалізовано програмно 

інтерактивну систему для вивчення історії України з метою підготовки до ЗНО. 

Інтерактивне навчання, яке значною мірою є самостійним, з використанням 

сучасних інформаційних технологій у теперішній час є одним з найважливіших 

та більш затребуваних напрямків вдосконалення системи освіти. Швидкий 

розвиток телекомунікацій, інформаційних технологій та мережі Інтернет 

створило технологічну основу для обміну інформацією між різного роду 

користувачами, незалежно від їх соціального статусу, національної 

приналежності, географічного положення і стало потужним стимулом розвитку 

дистанційної освіти. 
Література: 
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156 
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Дудок Лілія Андріївна 

Державний університет телекомунікацій  

Навчально-наукового інституту менеджменту і підприємництва  

м. Київ 

Інформаційна безпека виникає з появою засобів інформаційних комунікацій між 

людьми,розвивалася достатньо швидко та стрімко. В світлі розвитку нових ІТ-технологій, поняття 

інформаційної безпеки значно розширилося. Деякі експерти вказують на те, що більш доцільно 
повністю замінити поняття інформаційної безпеки поняттям кібербезпеки. 

Кібербезпека — це захист від вірусів, хакерських атак, підробки даних.В першу 

чергу,інформаційна безпека-захищеність. 

Конфіденційність, доступність, цілісність інформації важливі складники, 

адже люди в більшості випадків зберігають свою інформацію на просторах 

мережі Інтернет або на певних локальних дисках. Інформаційна безпека самої 

держави характеризується ступенем захищеності а, отже, стійкістю основних 

сфер життєдіяльності (економіки, науки, техносфери, сфери управління, 

військової справи). 

Інформаційна безпека ділиться за сферою застосування. Загалом їх є три: 

інформаційна безпека держави, інформаційна система організації, інформаційна 

безпека особистості. 

Кібербезпека України розвивається повільно, але впевнено. Більшість 

важливих пунктів часто залишаються непоміченими. Однак, я впевнена, що 

зовсім скоро все виправиться. 

Найбільша проблема нашої країни - кіберрозвідка. Вона створена для 

того, щоб попереджати та знешкоджувати різні напади від хакерів. 

Так як зараз світ не стоїть на місці, то, звичайно не завжди виходить 

запобігти цьому. Не дивлячись ні на що, кібербезпека України розвивається та 

інколи вдається обігнати хакерів і владнати ситуацію. 

Для того, щоб не відбувалося таких ситуацій, потрібно укладати договори 

або документи, які затвердять безпеку обох сторін. 

ЗАКОН УКРАЇНИ 

Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах 

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 31, ст.286) 

Стаття 7. Відносини між власниками систем 

Власник системи, яка використовується для обробки інформації з іншої 

системи, забезпечує захист такої інформації в порядку та на умовах, що 

визначаються договором, який укладається між власниками систем, якщо інше 

не встановлено законодавством. 

Власник системи, яка використовується для обробки інформації з іншої 

системи, повідомляє власника зазначеної системи про виявлені факти 

несанкціонованих дій щодо інформації в системі. 

ЯК ВБЕРЕГТИСЯ ВІД КІБЕРАТАК? 

1. Використовуйте різні антивіруси. Звичайно, є в них невпевненість, але 

все таки за дослідженнями багатьох науковців виявлено, що антивірус - дієвий. 
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2. Пароль варто придумати самому, адже генератори не завжди є 

корисними. 

3. На кожну соціальну мережу, на кожен сайт створюйте новий пароль. 

Не використовуйте один і той самий. 

4. Коли в додатках запитують, чи бажаєте створити резервну копію - не 

відмовляйтеся ,завжди давайте згоду на це. 

5. Намагайтеся не ділитися особистими даними з посторонніми людьми, 

оминайте сайти, де просять ваші особисті дані. 

Кібербезпека України просувається повільно, але вдосконалюється з 

кожним днем. Слідкуйте за особистими даними, не діліться вашими логінами та 

паролями. У соціальних мережах мінімізуйте особисту інформацію, щоб 

запобігти проблем в подальшому. Намагайтеся не проставляти ваші локації або 

інформацію про місце вашого проживання на постійній основі. Створюйте 

резервні копії ваших додатків та обов’язково застосовуйте антивірус.  

Література: 
1. УНІАН : веб-сайт. URL: https://www.unian.ua/  

2. Україні потрібна нова кіберстратегія. Українська правда : веб-сайт. URL: 

https://www.pravda.com.ua/columns/2019/09/14/7226291/  

3. Комп’ютерна безпека. Вікіпедія : веб-сайт. URL: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Комп%27ютерна_безпека  

4. Про основні засади забезпечення кібербезпеки України : Закон України від 05.10.2017 № 2163-

VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19  

 

 

 

 

 
 

 

АТАКА НА КОМП’ЮТЕРНУ СИСТЕМУ ВИКОРИСТОВУЮЧИ 

ЗАСОБИ RFID 

Загиней Антон Юрійович 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут Захисту інформації 

м.Київ 

RFID - це форма технології автоматичної ідентифікації та збору даних (AIDC), яка 
використовує електричні або магнітні поля на радіочастотах для передачі інформації. Система 

RFID може бути використана для ідентифікації багатьох типів об'єктів. Як і будь-яка 

інформаційна технологія, ідентифікація радіочастот (RFID) представляє ризики для безпеки та 
конфіденційності, які необхідно ретельно зменшувати за допомогою управлінського, операційного 

та технічного контролю, щоб реалізувати численні переваги, які може запропонувати ця 

технологія. 

Технологія RFID представляє новий вектор атаки на корпоративній 

мережі. Після впровадження систем RFID існує можливість того, що 

зловмисники можуть отримати доступ до комп’ютерів підсистеми, що не 

належать до RFID, та через підсистему підприємства. Якщо система включає 

бездротові портативні зчитувачі, то бездротовий зв'язок між зчитувачем та 

мережевими серверами проміжного програмного забезпечення є ще однією 

точкою входу. Коли RFID-сервери скомпрометовані, їх можна використовувати 

https://www.unian.ua/
https://www.pravda.com.ua/columns/2019/09/14/7226291/
https://uk.wikipedia.org/wiki/Комп%27ютерна_безпека
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19
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для запуску атак на інші мережеві системи. Можливості атаки включають 

впровадження шкідливого програмного забезпечення (наприклад, хробака або 

вірусу) або подвиги одного противника, що компрометують один комп’ютер за 

раз. Коли додаткові системи скомпрометовані, можливі всі види негативних 

наслідків для ІТ-інфраструктури, включаючи втрату конфіденційності, 

цілісності та доступності. 

Хоча ризик компрометації мережі через інтерфейс RFID вважається 

низьким, це можливо, тим більше, що зростає кількість зчитувача RFID, 

проміжного програмного забезпечення та корпоративних програм. Протоколи 

повітряного інтерфейсу RFID не підтримують виконання віддалених команд на 

інтерфейсі RFID, але якщо зчитувач приймає формати даних, не передбачені 

протоколом, то, можливо, противник може використати вразливість 

переповнення буфера на зчитувач, надіславши йому невідповідні дані . Якщо 

система погано розроблена, супротивник може мати можливість вставляти код 

або команди в буфери пам'яті, зчитувані процесами, які можуть виконувати 

адміністративні функції, такі як вимкнення засобів контролю безпеки. 

Можливим наслідком є те, що супротивник може отримати повний контроль над 

пристроєм і використовувати цей контроль для нападу на інші системи. 

Незважаючи на те, що жоден відомий випадок такого типу атаки не 

спостерігався в реальному додатку, фахівці з безпеки RFID продемонстрували 

віруси RFID у контрольованому лабораторному середовищі. Вірус RFID - це 

невелика програма, кодована на тезі, яка стає активною після прочитання, а потім 

передається в проміжне програмне забезпечення або базу даних ІТ-системи. 

Якщо система погано розроблена, вірус, можливо, може скористатися 

внутрішніми слабкими місцями програмного забезпечення в проміжних 

програмах або продуктах баз даних, щоб відтворити себе на інших тегах. Це 

відрізняє ризик від технологій AIDC, таких як штрих-коди, які неможливо 

змінити після виготовлення, оскільки вони не містять змінну пам’ять. 

Деякі фактори, що впливають на величину ризику для ІТ-інфраструктури 

та програм, які вони підтримують, представлені на рисунку 1. 

Фактор Опис 

Характеристика 

підключених хостів та 

мереж 

Найбільшим фактором, що 

визначає ризик системи RFID, є кількість 

та цінність систем, з якими вона взаємодіє. 

Кожен хост представляє як потенційне 

джерело, так і ціль атак. Якщо доступ до 

зовнішньої мережі обмежений, ризик 

також обмежений. 

Вразливість 

програмного 

забезпечення RFID 

Здатність RFID-компонентів 

порушувати політику безпеки багато в 

чому залежить від надійності програмного 

забезпечення, що впроваджується 

(наприклад, драйверів зчитувачів, 

проміжного програмного забезпечення та 
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аналітичних систем). Погано розроблене 

програмне забезпечення може бути легше 

скомпрометовано. 

Фізична 

близькість до 

високочастотних 

підсистеми 

Ймовірність того, що супротивник, 

маючи як навички, так і мотивацію для 

компрометації компонентів ВЧ-

підсистеми, сильно залежить від того, чи 

зможе супротивник потрапити в розумну 

близькість до компонентів, щоб РЧ-зв'язок 

був можливим. Коли мітки та пристрої для 

читання знаходяться у загальнодоступних 

або легкодоступних місцях, існує більший 

ризик, ніж коли вони відсутні. Однак 

корпоративні сервери RFID все ще можуть 

бути порушені через мережеві атаки, 

навіть якщо зловмисник не має доступу до 

компонентів підсистеми RF 

Наявність та 

ефективність засобів 

контролю безпеки 

Існують відомі, ефективні та 

широкодоступні стратегії запобігання або 

обмеження впливу більшості атак 

комп’ютерних мереж. Професіонали, що 

розробляють продукти RFID, можуть 

зменшити і навіть усунути ці ризики 

завдяки безпечній практиці розробки, 

включаючи такі прості кроки, як перевірка 

даних. Однак ці стратегії ефективні лише 

за умови їх належної реалізації. 

Рис. 1 — Фактори які впливають на ризики кібернетичних атак 
Література: 

1. M. Rieback, B. Crispo, and A. Tanenbaum, "Is your cat infected with a computer virus?" in the Fourth 
IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications, 2006, pp. 169-179. 

2. Department of Defense, "Directive 3222.3: DoD electromagnetic environmental effects (E3) program," 
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АНТИВІРУСНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ПРОТИДІЇ 
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Стаття присвячена проблемі забезпечення захисту інформації, а саме дослідженню 

характеристик антивірусних програм. У дослідженні були використані статистичні 

методи аналізу характеристик антивірусного програмного забезпечення та порівняльні 

http://www.dtic.mil/whs/directives/corres/pdf/d32223_090804/d32223p.pdf
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методи зіставлення різних видів таких програм. Зроблено наголос на те, що антивірусне 

програмне забезпечення є найбільш ефективним засобом захисту проти шкідливого 

програмного забезпечення (malware). Описані основні методи роботи антивірусного 

програмного забезпечення.  

Антивірусне програмне забезпечення створено для профілактики, 

виявлення і знищення комп'ютерних вірусів. Способи виявлення та лікування 

заражених файлів можуть бути різними. У будь-якому випадку при виявленні 

зараження будь-якого файлу антивірус намагається видалити з нього шкідливий 

код і, якщо це зробити неможливо, видаляє файл повністю.  

Типи антивірусного ПЗ: 

1. Сканери. Після запуску сканують файлову систему і ОЗУ 

(оперативну пам'ять) ПК і нейтралізують знайдені віруси. 

2. Монітори (сторожа). Відстежують запущені на комп'ютері процеси в 

реальному часі. 

3. Поліфаги. Найбільш ефективні, універсальні рішення. Сканують, 

запускають файли і завантажувальні сектори жорстких дисків на предмет появи 

нових вірусів. 

4. Блокувальники. Можуть виявити комп'ютерний вірус на ранній 

стадії зараження ПК (при його записи в завантажувальний сектор жорсткого 

диска). 

5. Ревізори. Створюють базу відомостей про параметри файлів і 

контролюють їх зміни. Не можуть знаходити віруси в нових файлах, так як не 

мають про них даних у своїй базі. 

Блокувальники часто входять в BIOS (Basic Input-Output system - базова 

система введення / виведення, яка зберігається на мікросхемі материнської 

плати). Полифаги найбільш «великовагові», вони займають багато місця на 

диску і «з'їдають» великий обсяг оперативної пам'яті. 

Різновид захистів. Залежно від типу загрози (відома або невідома 

конкретному ПЗ) антивірус може здійснити проактивний або реактивний 

захист: 

 Проактивний захист (евристика). Захист від невідомих вірусів, 

заснована на вивченні коду і поведінки програм, характерних для шкідливого ПЗ. 

Такий тип захисту показує кращий результат при боротьбі з модифікованими 

вірусами. За основу беруться дані про вже існуючі загрози. Евристика в 

антивірусному контексті - набір правил, які використовуються для виявлення дій 

шкідливих програм без необхідності визначення конкретної загрози. 

 Реактивна захист (вірусна сигнатура). Захист від уже відомих вірусів, 

заснована на інформації про код і інші особливості шкідливого ПЗ. Для 

максимально ефективної роботи такі антивіруси повинні постійно оновлювати 

свої бази даних вірусних сигнатур. Захист, заснований на вірусних сигнатурах на 

увазі звернення до словника з уже відомими вірусами, які склали розробники 

антивірусного ПЗ. 

Головний недолік проактивного захисту - так звані «помилкові 

спрацьовування», часті блокування незараженої програмного забезпечення. 

Мінус реактивної захисту - неможливість захиститися від нових загроз. У 
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сучасному антивірусний ПЗ використовується і проактивний, і реактивний 

захист. Як тільки антивірус виявляє шкідливий код, він може виконати наступні 

дії (в залежності від налаштувань користувача): 

1. Спробувати «вилікувати» заражений файл, прибравши з нього 

шкідливий код; 

2. Надіслати інфікований файл в карантин. Актуально для цінних 

користувачеві файлів. Перебуваючи в карантині, заражений файл не зможе 

нашкодити ПК. Пізніше його можна вилікувати самостійно або за допомогою 

сторонніх фахівців; 

3. Видалити заражений файл. Якщо виправити код не вдалося, файл 

можна безповоротно видалити з жорсткого диска; 

4.  Не виконувати жодних дій. Якщо передбачається, що файл був 

позначений як «шкідливий» помилково, можна додати цей файл до списку 

винятків антивіруса; 

Повноцінне антивірусне ПЗ захищає комп'ютер в режимі реального часу 

постійно. Тобто антивірус завантажується разом з ОС, завжди тримає під 

контролем ОЗУ і файлову систему ПК, а також проводить моніторинг всіх 

запускаються і завантажуються програм. Антивірусне програмне забезпечення 

значно знижує ризик втрати цінних даних, а також запобігає потраплянню на 

ПК шкідливого ПЗ[1]. 
Література: 
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Розглянуто суть технології блокчейну. Описано його механізми дії. Окремо розглянуто 

основні поняття, пов’язані з темою. Винесено припущення щодо можливого шляху розвитку 

технології, перспективних сфер використання та можливої конкуренції з класичними системами 
зберігання електронних активів. 

Блокчейн – новітня технологія, що стала популярна разом із 

розповсюдженням криптовалют. Зараз її широко використовують не тільки в 

фінансовій, а й в інформаційній, маркетинговій та навіть ігровій. Та досі багато 

хто не знає, що це за технологія і як вона працює. 

Якщо коротко, блокчейн – це неперервний ланцюг блоків. В цьому 

ланцюзі знаходяться всі записи про транзакції. При чому навіть не важливо, чим 

саме обмінюються. Хоч інформацією, хоч пакетиками чаю (далі – Актив). При 

тому змінити чи видалити блок із цього ланцюга неможливо. Концепцію 

блокчейну вперше в 2008 році запропонував Сатоші Накамото.[1] Достеменно і 
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досі не відомо, хто це насправвді. А вперше вона була використана в 2009 році 

при появі Біткоїну. [2] 

Ще однією особливістю є те, що цей самий ланцюг блоків, як і актуальний 

список власників активу одночасно зберігається на безлічі пристроїв, 

приєднаних до цього конкретного ланцюга. Тому системі не грозить втрата 

інформації навіть в випадку виходу із ладу декількох зв’язаних пристроїв. 

Основні поняття блокчейну: Актив, Транзакція, Облік транзакцій, 

Розподілені реєстри, Консенсус, Блок, Ланцюг, Майнери, Винагорода, Задачі, 

Гаманець, Шифрування.  

Актив – будь який ресурс, будь то гроші, цінності, предмети, тощо. 

Транзакція – процедура обміну активами між користувачами. 

Облік транзакцій – процес реєстрації системою та користувачами в ній 

усіх транзакцій, що відбулись та актуалізація реєстрів. 

Розподілені реєстри – окремо збережена на всіх машинах, приєднаних до 

системи, копія актуального реєстру зі станом справ в системі та усіма 

транзакціями. 

Консенсус – процес верифікації актуального стану в системі. 

Блок – запис в реєстрі про декілька транзакцій. 

Ланцюг – нерозривна послідовність блоків системи. 

Майнери – користувачі, які за винагороду реєструють транзакції, 

поміщають їх в блоки та перевіряють транзакції, які туди помістили інші 

майнери. 

Винагорода – певний об’єм активу, що генерується системою в якості 

нагороди майнеру за роботу з ланцюгом. Винагорода не може генеруватись 

вічно. 

Задача – певне завдання, за рахунок якого вирішують, кто отримає право 

провести роботу з ланцюгом і отримати винагороду. 

Гаманець – спеціальний ідентифікатор, частіше за все анонімний, в якому 

зберігається інформація про стан рахунку користувача. 

Шифрування – механізм, за допомогою якого захищається інформація 

про транзакцію. Базується на використанні асиметричного шифрування. 

Висновок: Блокчейн, як виявилось, досить проста технологія з 

величезним потенціалом не тільки в ІТ сфері, а й в сфері безпеки та захисту 

інформації. Використання блокчейну дозволить спростити також передачу 

авторських прав, зробити більш надійну систему зберігання даних, онлайн 

голосування, тощо. Основною перевагою перед класичними системами є майже 

стовідсоткова стійкість перед втратою інформації чи її взломом.  
Література: 
1.Сатоші Н. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System [Електронний ресурс] / Накамото Сатоші. – 

2008. – Режим доступу до ресурсу: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf. 

2.Хто такий Сатоші Накамото? [Електронний ресурс]. – 2021. – Режим доступу до ресурсу: 

https://academy.binance.com/uk/articles/who-is-satoshi-nakamoto.  
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ІНФРАСТРУКТУРИ ПОШИРЕННЯ АНАЛІТИЧНИХ ДАНИХ З 

КІБЕРЕБЕЗПЕКИ 

Писаренко Павло Володимирович 

Державний університет телекомунікацій  

Навчально-науковий інститут Інформаційних технологій 

м. Київ 

Кризові явища у економічному, соціально-політичному та науково-технологічному житті 

України негативно вплинули на одну з найбільш інноваційних складових народного господарства – 

телекомунікаційну галузь. Нові технологічні проекти світового співтовариства щодо впровадження 

на території нашої держави 4G і 5G – допоможуть не лише скоротити зростаючий технологічний 
відрив, а й стати додатковим імпульсом інноваційної активності телекомунікаційних підприємств. 

Інфраструктури поширення аналітичних даних із кібербезпеки можна 

класифікувати на централізовані (схоже на мережеву топологію «зірка») та 

однорангові. У централізованій моделі існує центральний елемент поширення 

даних до якого підключені всі учасники. Обмін інформацією відбувається через 

центральну службу, яка виконує функцію обчислювального центру і може також 

зберігати інформацію. Користувачі підключитися за допомогою браузера для 

доступу до послуги поширення аналітичних даних для отримання або 

завантаження інформації, або використовувати автоматизований протокол 

обміну для отримання та / або завантаження інформації у потрібному форматі. В 

останньому випадку учасник матиме власну локальну службу. На рисунку 1 

зображена концепція централізованої моделі поширення аналітичних даних з 

кібербезпеки.  

 
Рис.1 Централізована модель поширення аналітичних даних 

На рисунку також зображена служба сповіщення, яка є типовою для 

служби обміну аналітичними даними, щоб інформувати всіх учасників. 

Зауважте, що учасники, які мають власні платформи обміну, не покладаються на 

службу сповіщення від центрального елементу, натомість, їх локальна 

платформа обміну зазвичай надає таку послугу. Крім того, більшість хмарних 

служб обміну інформацією щодо захисту від загроз є прикладами таких 

централізованих спільнот. 

У одноранговій моделі всі учасники мають власну платформу обміну 

аналітичними даними. За допомогою автоматичного протоколу обміну 

здійснюється обмін інформацією, яка надається для обміну з іншими членами 

суспільства. Це зображено на рисунку 2. 
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Рис. 2 Однорангова інфраструктура 

Управління кількома спільнотами спільних користувачів CTI на одній 

платформі не є тривіальним і повинно бути ретельно налаштовано. Більше того, 

платформа повинна автоматично підтримувати політику обміну конфіденційною 

інформацією. У деяких випадках може бути краще встановити одну або кілька 

платформ обміну інформаційними технологіями для зовнішнього світу та 

синхронізуватися із власною внутрішньою загальною платформою, щоб краще 

керувати різними політиками спільного використання. 

 
Література: 

1. Collaborative Cyber Threat Intelligence. Detecting and Responding to Advanced Cyber Attacks at the 

National Level [Електронний ресурс] // Taylor & Francis Group. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: 

https://ua1lib.org/book/3382080/a10dd7. 

 

 

 

 

 

БЕЗПЕКА 5G І КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ РОЗУМНИХ МІСТ 

Починок Максим Олексійович 

Державний університет телекомунікацій  

Навчально-науковий інститут Захисту інформації 

м. Київ  

Технологія бездротових телекомунікацій зазнала величезного розвитку за останні кілька 

десятиліть, починаючи від здійснення простих телефонних дзвінків (1G) і відправки текстових 
повідомлень (2G), до підключення до високошвидкісного Інтернету (3G) і надання мультимедійних 

та розважальних послуг (4G). Футуристичні технології, такі як віддалена робототехніка та 

віртуальна реальність, швидко з’являються і, ймовірно, будуть масово впроваджені, тоді як 

стільникові мережі 4G досягли обмежень пропускної здатності і не здатні підтримувати 
безперебійну роботу цих служб. 

Проте 5G вже тут. “П’яте покоління” мобільних телекомунікаційних технологій спочатку 

було впроваджено в багатьох містах світу, забезпечуючи значно більший сервіс, ніж сучасні 4G-
технології. Але це розгортання - лише початок значних змін у міському житті. Завдяки вищим 

швидкостям, більшій передачі даних і кращій продуктивності, 5G нарешті стане частиною 

цифрової епохи, творчо розподіляючи всі аспекти життя, забезпечуючи як відомі, так і немислимі 

переваги для споживачів, міських органів влади та бізнесу. Інтернет речей та розумні міста вже 
існують, але завдяки 5G вони стануть нормою. 

https://ua1lib.org/book/3382080/a10dd7


165 
 

Разом з поширеністю технології буде рости інтенсивність загроз та масштаби атак. 

Саме тому впровадження цієї технології вимагає проведення превентивних заходів по дослідженню 
та усуненню потенційних вразливостей. 

Ключові слова: 5G, п'яте покоління, кібербезпека, управління безпекою, 

розумне місто, інтернет речей 

Ризики та виклики 

Управління безпекою - це постійний і динамічний процес. З різким 

збільшенням кількості підключених пристроїв відбувається природне 

розширення поверхні атаки та інтенсивності загроз. У міру поширення 

технологій 5G слабкі сторони та властиві недоліки безпеки 5G будуть виявлені 

та мають бути виправлені. 

Нижче наведено основні передбачувані ризики, які будуть детально 

розроблені в наступних розділах [1]: 

● Слабкі сторони протоколів та широкомасштабне використання 

вразливостей 

● Сильні DDoS-атаки 

● Загрози BYOD 

● Захист даних та конфіденційність 

● Тероризм, шпигунство чи корпоративний саботаж, що фінансується 

державою 

● Критична інфраструктура / громадська безпека 

Розумні міста не можуть вижити без стабільних та безпечних 

комунікацій, може підвищитися велика небезпека і багато хто може опинитися 

під загрозою: 

● Критична інфраструктура може бути під загрозою, неналежне 

поводження може зупинити потрапляння води чи електроенергії в певні регіони, 

або з іншого боку переповнювати інші регіони водою або пошкоджувати 

енергетичні об'єкти, спричинюючи різні види збоїв та небезпек 

● Розумний міський транспорт буде дуже серйозною проблемою, якщо 

виникнуть несправності та транспортні засоби перестануть працювати або 

зупиняться посеред вулиць 

● Розумні служби доставки та поштового зв'язку можуть опинитися під 

загрозою, безпілотники можуть вийти з ладу, поводитися неправильно або 

впасти на вулиці, наражаючи на небезпеку перехожих 

● Сфера фінансових послуг також опиниться під загрозою, якщо 

громадяни не зможуть здійснювати операції для своїх потреб, такі як їжа та 

товари 

● Безпека розумного міста може бути порушена, якщо системи 

спостереження будуть виведені з ладу, що дозволить злочинцям чинити злочини 

без обмежень 

● Громадяни розумного міста та безпека країни можуть бути під 

загрозою, якщо медичні безпілотники не зможуть дістатися до надзвичайних 

ситуацій або якщо кордони не будуть під контролем. 

Конфіденційність громадськості, безпека та важлива інфраструктура 
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Підключені послуги та інфраструктура - це двосічний меч, який 

допомагає забезпечити кращу видимість та ефективність, але робить некритичну 

інфраструктуру критичною і, отже, піддає більшу частину населення 

непідйомним ризикам. Широку громадськість «заспокоюють», вітаючи 

зручність та постійну видимість, яку надає 5G, хоча у разі порушення 

громадський порядок може бути поставлено на кін [1]. 

Звичайні межі критичної інфраструктури, такі як водопостачання, 

енергосистема, військові об'єкти та фінансові установи, значно розширяться до 

інших безпрецедентних розмірів у просторі, пов'язаному з 5G. Все це вимагатиме 

нових стандартів безпеки. 

Що стосується конфіденційності, питання стають більш складними. 

Поява 5G з його невеликим радіусом дії, безумовно, означатиме збільшення 

кількості веж стільникового зв'язку та будівельних антен, які будуть розміщені в 

щільних міських центрах. За допомогою правильного набору інструментів хтось 

міг би збирати та відстежувати точне місцезнаходження користувачів. Інша 

проблема полягає в тому, що постачальники послуг 5G матимуть широкий 

доступ до великих обсягів даних, що надсилаються користувацькими 

пристроями, які можуть точно показувати, що відбувається всередині будинку 

користувача, і принаймні описувати через метадані їх середовище проживання, 

внутрішні датчики та параметри [1]. 

Беручи до уваги все вищесказане, можна зробити висновок, що урядові та 

галузеві лідери повинні об’єднати свої зусилля для просування безпечних 

технологічних проектів 5G для покращення послуг та якості життя громадян 

розумних міст. 
Література: 

1. Hasbini A. 5G Security and Privacy for Smart Cities / A. Hasbini, D. Jordan, A. Seow. // Securing Smart 

Cities. – 2019. – С. 11. 
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Одним з найбільш перспективних напрямків прийнято вважати штучні нейронні мережі, які 

є (подібно біологічним) обчислювальною системою з величезним числом паралельно функціонуючих 

простих процесорів з безліччю зв'язків. Незважаючи на те, що при побудові таких мереж зазвичай 
робиться ряд припущень і значних спрощень, вони багато в чому демонструють властивості, 

притаманні людському мозку, - навчання на основі досвіду, узагальнення, витяг істотних даних з 

надлишкової інформації, здатність вирішувати неформалізовані завдання. 

У коло завдань, які можуть бути вирішені з використанням ІНС, входять 

завдання класифікації, прогнозування, оптимізації, управління і багато інших, 
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які потребують обробки різнопланової інформації, вилучення знань, проведення 

інтелектуального аналізу і знаходження оптимального рішення. У порівнянні з 

традиційними математичними методами нейромережеві технології 

забезпечують досить високу якість рішень при менших витратах. Вони 

дозволяють виявляти нелінійні закономірності в сильно зашумлених 

неоднорідних даних, дають хороші результати при великому числі вхідних 

параметрів і забезпечують адекватні рішення при відносно невеликих обсягах 

даних. 

Приклади використання нейронних мереж з метою забезпечення 

безпеки 

Розбір вразливостей в ході тестів конкурентного аналізу. Перевірка 

роботи інших елементів системи безпеки. Збір і порівняння інцидентів безпеки. 

Виявлення і запобігання широкому спектру шахрайських операцій з 

банківськими картами. Система, використовуючи здатність до класифікації, 

навчається типовому поводженню клієнтів, відстежує співвідношення між 

операціями, виявляючи підозрілі. 

Виявлення шахрайства з кредитними і дебетовими картами, а також при 

здійсненні фінансових або торгових угод. 

Управління ризиками і для ідентифікації зловмисників, прогнозуючи з 

високою часткою ймовірності затримки виплат по кредитах. 

Розпізнавання образів в системах відеоспостереження. Нейронні мережі - 

потужний і на сьогодні, мабуть, найкращий метод для вирішення завдань 

розпізнавання образів в ситуаціях, коли відсутні значні фрагменти інформації, а 

наявна інформація гранично зашумлена. Застосовується система автоматичного 

виявлення правопорушників в системах відеоспостереження на основі 

нейронних мереж, що дозволяє фіксувати інформацію і повідомляти 

правоохоронні органи про застосування вогнепальної зброї. 

У системах забезпечення інформаційної безпеки нейронні мережі вельми 

ефективні при вирішенні завдань аналізу трафіку, аудиту баз даних, 

евристичного детектування шкідливих атак і нових типів вірусів, аналізу 

поведінки зловмисника і виявлення аномалій в діях користувачів. 

Раніше нам доводилося займатися розбором вразливостей вручну - тільки 

так можна було зрозуміти, чи коректно спрацювали системи захисту, чи дійсно 

існує знайдена ними вразливість і чи настільки вона серйозна. Нейронна мережа 

допомагає економити до 70% часу на розбір. А також ефективно доповнює інші 

системи безпеки. 
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WHAT DOES A SOCIAL ENGINEERING ATTACK LOOK LIKE AND 

HOW TO PREVENT IT 

Anton Titarenko 

Student at State University of Telecommunication 

Social engineering is the art of manipulating people so they give up confidential information. The 

types of information these criminals are seeking can vary, but when individuals are targeted the criminals 
are usually trying to trick you into giving them your passwords or bank information, or access your 

computer to secretly install malicious software–that will give them access to your passwords and bank 

information as well as giving them control over your computer. [1] Chapter 2, page 17 
Criminals use social engineering tactics because it is usually easier to exploit your natural 

inclination to trust than it is to discover ways to hack your software.  For example, it is much easier to fool 

someone into giving you their password than it is for you to try hacking their password (unless the password 
is really weak). 

So how a social engineering attack look like and how to protect for that attack? 

Keywords: Social Engineering, attacks, information, email 

Email from a friend 

If a criminal manages to hack or socially engineer one person’s email 

password they have access to that person’s contact list–and because most people use 

one password everywhere, they probably have access to that person’s social 

networking contacts as well. 

Once the criminal has that email account under their control, they send emails 

to all the person’s contacts or leave messages on all their friend’s social pages, and 

possibly on the pages of the person’s friend’s friends. 

Taking advantage of your trust and curiosity, these messages will: 

 Contain a link that you just have to check out–and because the link 

comes from a friend and you’re curious, you’ll trust the link and click–and be 

infected with malware so the criminal can take over your machine and collect your 

contacts info and deceive them just like you were deceived 

 Contain a download of pictures, music, movie, document, etc., that has 

malicious software embedded. If you download–which you are likely to do since you 

think it is from your friend–you become infected. Now, the criminal has access to 

your machine, email account, social network accounts and contacts, and the attack 

spreads to everyone you know. And on, and on. 

Email from another trusted source 

Phishing attacks are a subset of social engineering strategy that imitate a 

trusted source and concoct a seemingly logical scenario for handing over login 

credentials or other sensitive personal data. According to Webroot data, financial 

institutions represent the vast majority of impersonated companies and, according to 

Verizon's annual Data Breach Investigations Report, social engineering attacks 

including phishing and pretexting (see below) are responsible for 93% of successful 

data breaches. [2] 

Using a compelling story or pretext, these messages may: 

 Urgently ask for your help. Your ’friend’ is stuck in country X, has been 

robbed, beaten, and is in the hospital. They need you to send money so they can get 

home and they tell you how to send the money to the criminal. 
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 Use phishing attempts with a legitimate-seeming background. Typically, 

a phisher sends an e-mail, IM, comment, or text message that appears to come from a 

legitimate, popular company, bank, school, or institution. 

 Ask you to donate to their charitable fundraiser, or some other cause. 

Likely with instructions on how to send the money to the criminal. Preying on 

kindness and generosity, these phishers ask for aid or support for whatever disaster, 

political campaign, or charity is momentarily top-of-mind. 

 Present a problem that requires you to "verify" your information by 

clicking on the displayed link and providing information in their form. The link 

location may look very legitimate with all the right logos, and content (in fact, the 

criminals may have copied the exact format and content of the legitimate site). 

Because everything looks legitimate, you trust the email and the phony site and 

provide whatever information the crook is asking for. These types of phishing scams 

often include a warning of what will happen if you fail to act soon because criminals 

know that if they can get you to act before you think, you’re more likely to fall for 

their phishing attempt. 

 Notify you that you’re a ’winner.’ Maybe the email claims to be from a 

lottery, or a dead relative, or the millionth person to click on their site, etc. In order to 

give you your ’winnings’ you have to provide information about your bank routing so 

they know how to send it to you or give your address and phone number so they can 

send the prize, and you may also be asked to prove who you are often including your 

social security number. These are the ’greed phishes’ where even if the story pretext 

is thin, people want what is offered and fall for it by giving away their information, 

then having their bank account emptied, and identity stolen. 

 Pose as a boss or coworker. It may ask for an update on an important, 

proprietary project your company is currently working on, for payment information 

pertaining to a company credit card, or some other inquiry masquerading as day-to-

day business. [2] 

Baiting scenarios  

These social engineering schemes know that if you dangle something people 

want, many people will take the bait. These schemes are often found on Peer-to-Peer 

sites offering a download of something like a hot new movie, or music. But the 

schemes are also found on social networking sites, malicious websites you find 

through search results, and so on. 

Or, the scheme may show up as an amazingly great deal on classified sites, 

auction sites, etc.. To allay your suspicion, you can see the seller has a good rating 

(all planned and crafted ahead of time). 

People who take the bait may be infected with malicious software that can 

generate any number of new exploits against themselves and their contacts, may lose 

their money without receiving their purchased item, and, if they were foolish enough 

to pay with a check, may find their bank account empty. [2] 

Don’t become a victim 

While phishing attacks are rampant, short-lived, and need only a few users to 

take the bait for a successful campaign, there are methods for protecting yourself. 
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Most don't require much more than simply paying attention to the details in front of 

you. Keep the following in mind to avoid being phished yourself.  

Tips to Remember: 

Slow down. Spammers want you to act first and think later. If the message 

conveys a sense of urgency or uses high-pressure sales tactics be skeptical; never let 

their urgency influence your careful review. 

Research the facts. Be suspicious of any unsolicited messages. If the email 

looks like it is from a company you use, do your own research. Use a search engine to 

go to the real company’s site, or a phone directory to find their phone number. 

Don’t let a link be in control of where you land. Stay in control by finding the 

website yourself using a search engine to be sure you land where you intend to land. 

Hovering over links in email will show the actual URL at the bottom, but a good fake 

can still steer you wrong. 

Email hijacking is rampant. Hackers, spammers, and social engineers taking 

over control of people’s email accounts (and other communication accounts) has 

become rampant. Once they control an email account, they prey on the trust of the 

person’s contacts. Even when the sender appears to be someone you know, if you 

aren’t expecting an email with a link or attachment check with your friend before 

opening links or downloading. 

Beware of any download. If you don’t know the sender personally AND 

expect a file from them, downloading anything is a mistake. 

Foreign offers are fake. If you receive an email from a foreign lottery or 

sweepstakes, money from an unknown relative, or requests to transfer funds from a 

foreign country for a share of the money it is guaranteed to be a scam. [3] 
Sources: 
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3. What is Social Engineering | Attack Techniques & Prevention Methods | Imperva". Learning Center. 

Retrieved 18 February 2020. 
 

 

 

 

СПОСОБИ ДОСЯГНЕННЯ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЙНО-

ТЕЛЕКУМУНІЦІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВЕБ-ДОДАТКІВ 

Фетько Юрій Іванович 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут Інформаційних технологій 

м. Київ 
Питання безпеки веб-додатків – це одна з головних проблем, які виникають під час 

стрімкого розвитку ІТ сфери на сьогоднішній день.У даній роботі мова йде про застосування 

сучасних методів забезпечення безпеки інформаційно-телекомунікаційних технологій у веб-додатків. 

Показані проблеми, з якими можна зіштовхнутись при роботі даними користувачів. 
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Традиційно, говорячи про ІТ-безпеку, ми схильні думати про мережеву 

безпеку або безпеку операційної системи. Однак, з тенденцією до використання 

веб-додатків все більше уваги приділяється «кібербезпеці». 

Оскільки ми використовуємо веб-додатки для багатьох речей і 

передаємо конфіденційну інформацію, ми повинні також жорстко 

позиціонуватись щодо безпеки та захисту цієї інформації. 

На сьогоднішній день жодна веб-технологія не виявила себе 

невразливою, поза всяким сумнівом. Щодня з’являються нові загрози, які 

вимагають принаймні певних змін або вдосконалення та впровадження 

контрзаходів і загальної безпеки, орієнтованої на Інтернет. Щоб поліпшити 

загальну якість веб-додатків, розробники повинні дотримуватися певних 

правил. 

1. Зберігання безпеки під час розробки вед-додатку  

Перш ніж вичерпати і найняти команду консультантів з питань безпеки, 

усвідомте, що ви можете підтримувати безпеку своїх веб-додатків під час 

фактичної розробки цих інструментів. 

2. Валідація вхідних даних  

Перевірка вхідних даних здійснюється таким чином, що лише правильно 

сформовані дані проходять через робочий процес у веб-програмі. Це запобігає 

обробці поганих або, можливо, пошкоджених даних, і, можливо, спричиняє 

несправність нижчих компонентів. 

3. Зашифрування даних  

Шифрування - це основний процес кодування інформації, щоб захистити 

її від тих, хто не має дозволу на доступ до неї. Шифрування саме по собі не 

перешкоджає втручанню в передачу даних, але заважає тим, хто не має доступу 

до неї. Використовуючи веб-служби та API, необхідно реалізовувати план 

автентифікації для людей, що мають до них доступ, але дані між цими 

службами повинні бути зашифровані певним чином також.  

4. Управління ролями контролю доступу 

Впровадження ефективних практик управління обліковими записами, 

таких як надійне застосування паролів, захищені механізми відновлення 

паролів та багатофакторна автентифікація - це важливі кроки, необхідні для 

створення веб-програми. Інші міркування щодо контролю доступу включають 

такі речі, як закінчення терміну дії пароля, блокування облікового запису, де це 

можливо, і звичайно SSL для запобігання надсилання паролів та іншої 

інформації, пов’язаної з обліковим записом, у звичайному режимі. 

5. Впровадження HTTPS (і перенаправлення всіх HTTP-на HTTPS) 

Шифрування на рівні обслуговування також є надзвичайно корисним (а 

іноді і необхідним) профілактичним заходом, який можна вжити для захисту 

інформації. Зазвичай це робиться за допомогою HTTPS (SSL або рівень 

захищених сокетів). SSL - це технологія, яка використовується для 

встановлення зашифрованого зв’язку між веб-сервером і браузером. Це 

гарантує, що інформація, що передається між браузером та веб-сервером, 

залишається приватною.  
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6. Використання тестування 

Використання служби, яка спеціалізується на тестуванні на проникнення 

або сканування вразливості, як доповнення до власних зусиль щодо тестування, 

є чудовою ідеєю.  

На сьогоднішній день дуже важко запобігти всім атакам, але IT-

спеціалісти  повинні прагнути вирішити проблему. Важливо переконатися, що є 

достатньо ресурсів для побудови активної оборони для виявлення та реагування 

на нові ризики та небезпеки. 
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ЗАСОБИ ТА МЕТОДИ ВИЯВЛЕННЯ ЗАКЛАДНИХ ПРИСТРОЇВ 
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Що таке відео та аудіо сигнал, особливості сигналів, методи передачі сигналів, засоби 

прихованого відеоспостереження і зйомки, типи спостереження, методи виявлення закладних 

пристроїв 

Особливості відеосигналу 

Відеосигнал завжди носить імпульсний характер і чим чіткіші контури 

переданих об’єктів, тим крутіші фронти імпульсів його компонентів. Сигнал від 

відеопередавача може бути переданий за межі контрольованої зони по існуючих 

дротяних лініях. Відеосигнал широкосмуговий, для якісної передачі на істотну 

відстань потрібно екранований кабель. По двопровідним лініям відеосигнал 

може передаватися або на невелику відстань, або з низькою якістю і низькою 

частотою дотримання кадрів. 

Аудіоканал як складова відеопередачі 

Застосування в відеопередавачі відкритого аудіоканали полегшує 

виявлення відеопередавачі. Аудіоканал може бути прослуханий або 

ідентифікований автоматично коррелятором по акустичному. 

Для аналогових видів модуляції (АМ і ЧМ) аудиоканал є таким, що 

окрему, що несе в загальному спектрі сигналу. 

Особливості сигналів 

Спектр відеосигналу залежить від переданої відеоінформації. Спектр АМ 

та ЧМ відеопередавачів в темряві являє собою несучу частоту, модульовану 

частотами рядкової і кадрової розгортки, і не є широкосмуговим сигналом. При 

аналізі характеристик сигналу з передачею аудіо інформації оператор може 

використовувати акустичний тест-сигнал, спостерігаючи зміну характеристик. 

Також змінивши освітлення  увімкненням \ вимкненням  приладів освітлення 

https://www.amazon.com/Jonathan-LeBlanc/e/B004U7G6ES/ref=dp_byline_cont_book_1
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можна простежити зміну характеристики сигналу відео- передавача, таким 

чином ідентифікувавши відеопередавач встановлений в приміщенні. 

Передачі сигналів 

Сигнал від відеопередавачі може бути переданий за межі контрольованої 

зони за існуючими провідних лініях. Двопровідними лініями відеосигнал може 

передаватися або на невелику відстань, або з низькою якістю і низькою частотою 

проходження кадрів. 

Зараз же головними партнерами в роботі безпровідних мінівідеокамер є 

мобільні оператори зв’язку і безпровідного WI-FI інтернету. Так виходячи з 

цього можна виділити три головних види безпровідного прихованого 

відеоспостереження: 

 Приховане радіо відеоспостереження 

 Приховане WI-FI відеоспостереження 

 Приховане GSM відеоспостереження 

Засоби прихованого відеоспостереження і зйомки  

 Безпровідне та дротове відеоспостереження 

Безпровідне відеоспостереження застосовується в ситуації, коли немає 

можливості прокласти провідний канал передачі відеосигналу, або в разі, коли 

прокладка кабелів такої кількості і довжини нераціональна з тих чи інших 

причин. Наприклад, дуже зручно виконувати тимчасову систему 

відеоспостереження на основі бездротові технології. Одним з плюсів дротових 

відеокамер спостереження є що живлення та відео можна отримувати по одному 

і тому ж кабелю. Немає перешкод від телефонів, Bluetooth, бездротових мереж, 

мікрохвильових печей, відеонянь або автосигналізацій. Для використання 

доступний більш широкий спектр стилів відеокамери. 

Типи спостереження 

 Аналогові відеокамери - цей тип камери характеризується простотою 

установки та підключення коаксіальним кабелем. 

TVI та CVI - це технології Hikvision та Dahua із закритим HD 

телебаченням відповідно. 

AHD - тип аналогової камери високої чіткості, який є альтернативою між 

високою чіткістю та аналоговим відео. 

IP відеокамери - це сучасні цифрові відеокамери, передача сигналів яких 

відбувається через локальну мережу та Інтернет. 

Гібридна відеокамера - це камера високої чіткості, яка дозволяє 

записувати та передавати сигнали різних форматів за своїми можливостями. 

Порівняно новий продукт на ринку відеоспостереження - це підвид IP-

камер - Wi-Fi камери. 

Методи виявлення закладних пристроїв 

Підготовка та первинне обстеження приміщення 

Оцінка ймовірності супротивника 

Оцінка умов, в яких відбувається рішення 

Первинний огляд та технічна перевірка 
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методи пошуку прихованих відеокамер (Радіомоніторинговий, Оптичний 

метод, Пошук нелінійним локатором 
Література: 
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ЗАХИСТ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

СТРАТЕГІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

Шутюк Дмитро Володимирович 

Державний університет телекомунікацій  

Навчально-науковий інститут Інформаційних технологій 

м. Київ 

З розвитком інформаційних мереж інформаційна небезпека перетворилась в засоби 

перекачування по мережі неправдивої інформації, вірусів. Зараз питання безпеки відноситься майже 
до всіх агентів глобального інформаційного середовища. Україна як активний учасник процесів циклу 

життя інформації не стоїть в стороні від них. Це відбувається як на загальному міжкраїновому 

рівні, так і в середині кожного окремого підприємства. 

Поняття загрози інформаційної безпеки зародилось майже у той же час, 

як і поява інформаційного середовища. Спочатку це були прояви крадіжки 

інформації з комп’ютера, незаконне використання, порча інформації на 

комп’ютерах. 

Існує декілька визначень поняття «інформаційна безпека підприємства». 

На мою думку «інформаційна безпека» – це суспільні правовідносини щодо 

процесу організації створення, підтримки, охорони та захисту необхідних для 

особи (людини чи юридичної особи, установи, підприємства, організації), 

суспільства і держави безпечних умов їх життєдіяльності; суспільні 

правовідносини пов’язані з організацією технологій створення, 

розповсюдження, зберігання та використанням інформації (відомостей, даних, 

знань) для забезпечення функціонування і розвитку інформаційних ресурсів 

людини, суспільства, держави. 

На сьогоднішній день нагальною постає проблема збільшення 

інформаційної безпеки підприємства, яка значною мірою залежить від ступеня 

захищеності інформаційної сфери. Рівень інформаційної безпеки впливає на 

розвиток та впровадження науково-технічних інновацій у процеси виробництва, 

збереження стабільності функціонування можливості економічного зростання. 

Під впливом глобальних процесів спостерігається прискорення науково-

технічного прогресу, розширюється обмін новими, зокрема, збільшується 

кількість здійснення фінансових видів послуг. Проте під швидкими темпами 

зростання економічних процесів при здійсненні господарської діяльності зростає 

і роль інформаційної безпеки підприємства. 

http://ptmip.ipt.kpi.ua/wp-content/uploads/sites/6/2014/06/Dubrova.pdf
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При веденні своєї діяльності підприємець обов’язково наштовхується на 

необхідність отримання, обробки, зберігання, перетворення, передачі та 

ліквідації непотрібної інформації. Якщо деяка інформація є цінною для 

підприємця, то її треба охороняти від зловмисників. Цінність визначається через 

ряд параметрів, до яких належать корисність, достовірність, своєчасність, 

релевантність. При захисті інформації слід перекрити всі канали можливого 

витоку та забезпечити безпеку зберігання інформації на усіх носіях, що маються 

на підприємстві. Загрози інформаційної безпеки поділяються на внутрішні та 

зовнішні. 

Аналізуючи завдання захисту інформації, введемо поняття 

обчислювального середовища, в якому відбувається обробка даних за 

допомогою обчислювальних програм. Під операційним середовищем розуміємо 

сукупність елементів обчислювального середовища, які знаходяться в 

оперативній памʼ яті компʼ ютера. Захист елементів обчислювального 

середовища практично зводиться до захисту даних та програм. 

Засоби захисту інформації інформаційної системи містять захист 

елементів обчислювального середовища та контроль елементів операційного 

середовища. 

Захист інформації здійснюється різними способами. До низ відносяться 

захист програм від читання та копіювання, захист авторських прав на 

інформацію, захист від несанкціонованого доступу і запуску програм, 

самотестування і самовідновлення коду програм, що виконується. 

Отже, в умовах глобалізації забезпечення інформаційної безпеки на 

підприємстві полягає постійному контролі за джерелами виникнення 

потенційних загроз (антропогенні, технологічні та стихійні джерела) та 

необхідності здійснювати захист інформації різними способами (захист програм 

від читання та копіювання, захист авторських прав на інформацію, захист від 

несанкціонованого доступу і запуску програм, само тестування). 

 
Література: 

2. https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/234.pdf 

3. Крюков О.І. Інформаційна безпека держави в умовах глобалізації / О. І. Крюков. // Державне 

будівництво.-2007. - № 2. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2007_2_12 

 

 

 

 

 ВИКОРИСТАННЯ БЕСПІЛОТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЛЮДСТВОМ  
Кизим Валентин Володимирович 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут 
 Захисту Інформації 

м.Київ 

Розглянуто історію виникнення безпілотних технологій, напрямки його використання, принципи 

роботи та перспективи  розвитку. 
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Людство широкими кроками вступає в епоху автоматизації. Частиною 

цього процесу, зокрема, стає поява безпілотних апаратів. (Під безпілотними 

апаратами автор має на увазі будь який транспортний засіб, що не має пілота на 

борту). 

Історія безпілотників почалась з війни. Першим задокументованим фактом 

використання БПЛА як зброї була атака австрійської армії на Венецію в 1849. 

Розвиток ідея отримала під час двох світових війн, ведуться перші роботи над 

автомобілями, розширюється використання БПЛА, зокрема, радіокеровані B-17 

та B-24 використовувались під час операції «Афродіта», вони ж 

використовувались для збору даних під час ядерних випробувань на атолі Бікіні. 

Під час холодної війни БПА набувають сучасних рис, збільшується масовість їх 

використання. В 80-х роках починаються перші серйозні роботи над 

безпілотними автомобілями.   

Сучасні БПА можна розділити на автономні та постійно керовані. Перші 

можуть виконувати свою функції без постійного контролю людини чи з 

незначними корекціями час від часу. До таких можна віднести, зокрема 

стратегічні БПЛА та найсучасніші безпілотні авто. До другого типу можна 

віднести, наприклад, квадрокоптери, радіокеровані іграшки чи рятувальні дрони. 

Проте навіть деякі з них мають елементи автономності, такі як можливість 

повернутись до місця запуску. 

Використання БПА сьогодні ділиться, в основному, на військове та 

цивільне. До перших відноситься розвідка, точкове знищення інфраструктури чи 

живої сили противника, тощо. До цивільної сфери можна віднести сферу розваг, 

зйомки медіаконтенту, наукові дослідження, рятувальні операції, доставка та 

багато чого ще. 

За основу роботи БПА раніше відповідали радіохвилі. З розвитком 

мікросхем, за роботу безпілотних систем почали відповідати електронні «мізки» 

та запрограмовані в них програми. Безумовно, вплив людини на керування 

зберігся, проте з кожним проривом потреба у пілоті все менше. Поки ця 

концепція більше набуває актуальності саме в цивільному житті, але все частіше 

серед військових різних країн лунають питання щодо доцільності віддати бойові 

дії комп’ютеру.   
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1. Загальні положення 

2. Роль і проблеми розвитку телекомунікацій 

3. Стратегія розвитку телекомунікацій 

4.Напрями розвитку телекомунікаційних мереж 

5.Забезпечення розвитку телекомунікацій 

I. Концепція є інструментом реалізації державної політики у сфері 

телекомунікацій щодо координації  діяльності державних органів та 

підприємств, установ і організацій, пов’язаної з розвитком телекомунікаційних 

мереж в Україні. Положення цієї Концепції також повинні враховуватися 

органами виконавчої влади під час розроблення та затвердження 

концептуальних і програмних документів з питань розвитку спеціальних, 

відомчих або корпоративних телекомунікаційних мереж. 

Концепція визначає проблеми розвитку телекомунікацій, стратегію і 

основні шляхи їх розв’язання, а також принципи забезпечення комплексного 

розвитку телекомунікацій. Для реалізації завдань Концепції передбачається 

залучити ресурси мереж загального користування різних форм власності, 

забезпечити взаємодію цих мереж з урахуванням потреб національної безпеки та 

оборони держави, захист інформації та безпеки критичних елементів мереж, а 

також управління всіма мережами в умовах надзвичайних ситуацій, 

надзвичайного та воєнного стану. Стратегія розвитку телекомунікаційних мереж 

повинна базуватися на використанні новітніх технологій, які відповідають 

міжнародним стандартам, враховувати необхідність технологічної взаємодії всіх 

мереж при наданні телекомунікаційних послуг, забезпечити підвищення 

ефективності їх  функціонування. 

II. Телекомунікації відіграють значну роль в соціальній та економічній 

діяльності суспільства, забезпечуючи оперативне або інтерактивне (діалогове) 

передавання інформації. Розвиток телекомунікацій повинен здійснюватися 

випереджувальними темпами порівняно із загальними темпами розвитку 

економіки і буде визначальним на найближчу і більш віддалену перспективу. 

Повільні темпи розвитку телекомунікацій спричиняють зниження 

конкурентоспроможності економіки України. Телекомунікації відіграють значну 

роль у прискоренні розвитку економіки та соціальної сфери.  

У сфері телекомунікацій існують такі проблеми: 

 низький рівень забезпечення населення, підприємств, установ і організацій 

інтерактивними телекомунікаційними послугами; 

 нерівномірність забезпечення телекомунікаційними послугами  та 

обмеженість доступу користувачів до загальнодоступних телекомунікаційних 

послуг (особливо у сільській, гірській місцевості і депресивних регіонах); 

 використання на стаціонарних телекомунікаційних мережах морально 

застарілого та фізично зношеного аналогового обладнання, що стримує розвиток 
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телекомунікацій та негативно впливає на ефективність роботи операторів 

телекомунікацій; 

 наявність великої кількості операторів телекомунікацій (видано майже 700 

ліцензій), що призвело до не скоординованості їх дій та відсутності єдиного 

підходу до вирішення проблемних питань розвитку телекомунікацій; 

 неефективне використання можливостей прокладених волоконно-

оптичних ліній зв’язку та побудованих стільникових мереж операторами 

телекомунікацій; 

 недостатній регуляторний вплив держави на ринок телекомунікацій; 

 недостатнє фінансове та матеріально-технічне забезпечення розроблення 

наукового підходу до визначення принципів державної політики щодо 

регуляторного впливу на ринок телекомунікацій. 

III. Стратегія розвитку телекомунікацій спрямована насамперед на 

розв’язання зазначених проблем, крім того, передбачає здійснення заходів для 

подальшого забезпечення розвитку телекомунікацій в Україні на базі 

телекомунікаційних мереж наступного покоління. 

Розвиток телекомунікацій повинен здійснюватися за такими основними 

напрямами: 

 прискорення розвитку телекомунікаційних мереж з використанням 

новітніх технологічних досягнень (радіотехнологій, волоконно-оптичних, 

пакетних технологій тощо); 

 сприяння реалізації регуляторної політики у сфері телекомунікацій, 

спрямованої на об’єднання (консолідацію) можливостей суб’єктів ринку 

телекомунікацій з метою розв’язання основних проблем сфери, підвищення 

ефективності їх діяльності;  

 удосконалення нормативно-правової бази у сфері телекомунікацій. 

IV. З урахуванням технологічних потреб в одночасному і гармонійному 

розвитку телекомунікаційних мереж, а також можливості випереджувального 

використання в Україні сучасних і перспективних засобів телекомунікацій. 

 Основними напрямами розвитку телекомунікаційних мереж слід вважати: 

 забезпечення розвитку випереджувальними темпами мультисервісних 

телекомунікаційних транспортних мереж для задоволення потреб  споживачів 

телекомунікаційних послуг; 

 збільшення ємності і пропускної спроможності мереж доступу до 

транспортних телекомунікаційних мереж з використанням перспективних 

технологічних рішень, у тому числі радіотехнологій; 

 прискорення розвитку телекомунікаційних мереж у сільській, гірській 

місцевості і депресивних регіонах з використанням найбільш ефективних 

технологій;  

 приведення системи нумерації телекомунікаційних мереж у відповідність 

з  європейськими стандартами; 

 розвиток та оптимізація всіх елементів телекомунікаційної інфраструктури 

українського сегмента Інтернет (у тому числі із системою транзиту Інтернет-

трафіку) з метою забезпечення розвитку Інтернет в Україні; 
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 створення технічної можливості вибору постачальників 

телекомунікаційних та інформаційних послуг в телекомунікаційних мережах; 

 створення технічних можливостей для розвитку розподілених 

інформаційно-довідкових служб та служб екстреного виклику, в тому числі 

служби допомоги (112) із забезпеченням доступу до цих служб абонентів 

мобільного зв’язку; 

 створення науково-технічної та нормативно-правової бази для розширення 

національної багатооператорської мережі на основі мультисервісних 

телекомунікаційних транспортних мереж; 

 прискорене запровадження радіотехнологій рухомого (мобільного) зв’язку 

та використання систем абонентського радіодоступу; 

 створення національної системи супутникового зв’язку; 

 модернізація та розвиток спеціальних телекомунікаційних мереж для 

задоволення потреб національної безпеки та оборони держави – мереж 

Державної системи урядового зв’язку, національної системи конфіденційного 

зв'язку, спеціальної позаміської мережі зв’язку, мереж Воєнної організації 

держави; 

 створення рівних умов для доступу споживачів до національної мережі 

обміну Інтернет-трафіком. 

Пріоритетним напрямом розвитку телекомунікаційних мереж повинен 

бути прискорений розвиток мереж телефонного зв’язку для надання 

загальнодоступних послуг, перелік яких визначений законодавством.  

V. Основним завданням науково-технічного забезпечення розвитку 

телекомунікацій є: 

 підвищення ефективності використання телекомунікацій з урахуванням 

обмеженості ресурсів, що можуть бути задіяні для їх розвитку; 

 проведення досліджень з метою впровадження у практику принципів 

створення мультисервісних пакетних мереж як транспортної основи 

телекомунікацій, зокрема мереж обміну Інтернет-трафіком, розвитку новітніх 

радіотехнологій та забезпечення ефективності використання радіочастотного 

ресурсу, формування і надання великої кількості нових послуг, розвитку 

волоконно-оптичної мережі і її взаємодії з радіо- та супутниковими системами 

зв’язку, впровадження цифрового телерадіомовлення, створення єдиної 

національної супутникової системи зв’язку, подальшого розвитку 

аудіовізуальних систем та служб; 

 створення нормативних, технічних та нормативно-правових документів, 

що повністю регламентують питання, пов’язані із функціонуванням 

телекомунікаційних мереж і діяльністю суб’єктів сфери телекомунікацій. 

Науково-технічні дослідження можуть проводитися в установленому 

порядку спеціалізованими науково-дослідними інститутами, науково-

технічними центрами, профільними кафедрами вищих навчальних закладів, 

дослідними лабораторіями (відділами) операторів телекомунікацій, 

спеціалізованими компаніями, профільними підприємствами та дослідними 
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лабораторіями усіх форм власності, неурядовими та некомерційними 

експертними групами тощо. 

Ефективність організаційних рішень у сфері телекомунікацій та 

телекомунікаційних проектів залежить від уваги, приділеної як до суто 

технічних (технологічних), так і до суспільних аспектів їх реалізації (впливу на 

економічні, соціальні, культурні, світоглядні та інші суспільні аспекти, зокрема 

— національну безпеку і на перспективу розвитку України в цілому). Для 

найбільш повного розкриття потенціалу телекомунікацій повинні бути 

передбачені відповідні засоби впливу на професійно-суспільну думку: 

аналітичних та науково-дослідних центрів з інфокомунікаційно-суспільних 

питань; аналогічних підрозділів у науково-дослідних установах та в основних 

операторів і провайдерів телекомунікацій, а також створена система обміну 

фаховою інформацією і думками фахівців з цих аспектів та відповідні 

організаційні і наукові заходи. 

Однією з умов забезпечення реалізації ефективної науково-технічної 

політики у сфері телекомунікацій повинна бути фінансова підтримка з боку 

держави. 
Література: 
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ПОСЛУГИ МІСЦЕВОГО ТЕЛЕФОННОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЇХ СТАН У 

СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 
Пікож Яна Олександрівна 

Державний Університет Телекомунікацій  
Навчально-наукового інституту менеджменту і підприємництва 

м. Київ  

На сьогоднішній день майже кожна людина має свій особистий мобільний телефон. Цей 

пристрій допомагає нам спілкуватись з людьми на відстані, деяким людям він допомагає 

працювати, ми використовуємо його для розваг тощо. Тобто мобільний телефон – це 

пристрій багатофункціональний, без якого сучасному громадянину уявити себе важко. Саме 

через появу таких телефонів з часом втратило свою популярність таке поняття, як 

місцевий телефонний зв’язок, оскільки мобільні телефони є більш доступними та 

зручнішими у використанні. 

І все ж, послуги місцевого телефонного зв’язку (далі тут – послуги МТЗ) таки не зникли 

повністю і все ще користуються попитом у потрібних для цього обставинах. 

Послуги місцевого телефонного зв’язку надаються споживачам в 

населених пунктах, що належать до зони дії місцевої телефонної мережі. Для 

користування такими послугами на підприємствах, в організаціях і т.д. 

встановлюється потрібне обладнання (телефонні апарати). Придбання такого 

обладнання здійснюється за кошти кінцевого споживача. Залежно від місця 

https://www.kmu.gov.ua/npas/39141641
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/12110/1/13_%D0%A0%D0%9E%D0%9B%D0%AC%20%D0%A2%D0%90%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%95%D0%9C%D0%98.pdf
https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/zakoni-ukraini/31149.html


181 
 

встановлення телефонні лінії поділяються на квартирні, службові, технологічні. 

За способом підключення – основні, паралельні, вечірні, односторонні.  

Основними послугами МТЗ є надання доступу до телефонної мережі, 

забезпечення телефонних з’єднань для передавання інформації та, що буває 

найчастіше, швидкого зв’язку зі службами 101, 102, 103, 104, 112.  

Послуги МТЗ регулюються такими нормативно-правовими актами: 

Постанова Кабінету Міністрів України «Правила надання та отримання 

телекомунікаційних послуг» (2005), Закон України «Про телекомунікації» 

(2003), Закон України «Про інформацію» (1992).  

З появою компактних та доступних на будь-який бюджет мобільних 

телефонів послуги місцевого телефонного зв’язку відійшли на задній план. Але 

їхня затребуваність все іще існує.  

Наприклад, у підприємств, що працюють зі своєю інформаційною системою та 

на які надходить більш-менш велика кількість телефонних дзвінків, зазвичай є 

укладені договори із постачальниками послуг МТЗ, тому що вони є більш 

вигідними для використання в організаціях, ніж мобільний зв’язок на 

смартфонах. По факту кожне підприємство України має свій робочий номер 

телефону (навіть якщо не має, то повинно його зробити). У більшості випадків 

при створенні такого номеру та його експлуатації використовують саме послуги 

МТЗ. Із державними установами справи йдуть так само. Тобто, у сфері 

приватного бізнесу та державного регулювання послуги МТЗ користуються 

популярністю через зручність та вигідність у використанні.  

Із послугами МТЗ вдома в українців ситуація не така ж втішна. Я опитала 

людей із різних міст України, і виявилось, що у більшості з них взагалі немає 

вдома апаратів для користування МТЗ, а якщо і є, то ними не користуються або 

користуються максимум пару разів на рік. Тобто, для сучасних українців у 

їхньому приватному житті потреби для користування послугами МТЗ не існує. 

Всі опитані сказали, що не користуються МТЗ саме через наявність мобільного 

телефону.  

Дослідження послуг МТЗ показало, що в певних сферах вони вже стали 

абсолютно непотрібними, проте в інших – їхня затребуваність лише зростає. Це 

означає, що постачальникам послуг МТЗ потрібно звернути свою увагу на 

сучасний бізнес, різні установи, підприємства та організації, оскільки саме вони 

зараз потребують таких послуг. А від надання послуг МТЗ приватним особам 

(маються на увазі звичайні жителі міст) варто або взагалі відмовитись, або звести 

його до мінімуму аби уникнути збитків та занепаду галузі загалом. 

Література: 

1. Патряк Т. Розвиток телекомунікаційного простору України в контексті формування інформаційного 

суспільства. Вісник ХДАК. 2018. № 53. С. 129–138.  

2. Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг : Постанова Кабінету Міністрів України 

від 08.08.2005 № 720. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/19834263  

3. Про телекомунікації : Закон України від 18.11.2003 № 1280-IV. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1280-15  
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