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ТЕХНІКА 

УДК 621396                                                                  к.т.н. доц. Бахвалов В.Б. (ВИКНУ) 

к.т.н. Хирх-Ялан В.И. (ВИКНУ) 

 

РАДИОЛОКАЦИОННЫЙ ФАЗОВЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ  

УГЛОВ МЕСТА ВОЗДУШНЫХ ЦЕЛЕЙ  

 
В статье разработано техническое решение по построению фазового измерителя углов 

места целей для наземной двухкоординатной РЛС микроволнового диапазона для ослабления 

влияния земли на результаты измерения.  

Для измерения углов места и высоты целей двухкоординатным РЛС обычно придаются 

наземные радиовысотомеры, которые используют амплитудный, фазовый (и т.п.) методы 

измерения угла места. Недостатком известного наземного амплитудного высотомера является 

то, что его антенна имеет большой вертикальный размер и эту антенну требуется качать по 

углу места.   

Антенна измерителя состоит из трех разнесенных по горизонтали и вдоль оси антенны 

приемных рупоров. Приемо-передающая антенна двухкоординатной РЛС излучает зондирующий 

сигнал, принимает эхо-сигналы цели и используется для измерения азимута и дальности цели. 

Измеряют сдвиги фаз сигнала центрального рупора относительно сигналов правого и левого 

рупоров. Радиоволны, отраженные от земной поверхности, искажают фазы сигналов в трех 

рупорах. Эти искажения будут почти одинаковы во всех рупорах, так как все они находятся на 

одинаковой высоте над землей. При измерении сдвигов фаз сигналов эти искажения будут 

вычитаться, и земля почти не будет влиять на результаты измерения угла места. В чем и 

состоит основная идея построения предлагаемого устройства. Качать (сканировать) эту 

антенну по углу места не требуется.  

Предложен алгоритм работы устройства и оценены его точностные характеристики. 

Достоинством предложения является то, что в нем земля почти не влияет на результаты 

измерения углов места.  

Ключевые слова: радиолокационные радиотехнической системы, метод пеленгования цели,  

измерения углов места и высоты полета воздушной цели. 

 

Постановка задачи и анализ известных публикаций. Наземные двухкоординатные 

радиолокаторы (РЛС) микроволнового диапазона [1] измеряют азимут и дальность воздушных 

целей, но не могут измерять углы места. Для измерения углов места и высоты целей 

двухкоординатным РЛС обычно придаются наземные радиовысотомеры, которые используют 

амплитудный, фазовый (и т.п.) методы измерения угла места. Эти методы и принципы 

построения высотомеров подробно описаны в литературе [1-4].  

Известный наземный амплитудный высотомер измеряет угол места по максимуму 

сигнала при сканировании (качании) его антенны по углу места [4]. Недостатком такого 

высотомера является то, что его антенна имеет большой вертикальный размер и эту антенну 

требуется качать по углу места.  

Известный фазовый высотомер [2] измеряет угол места цели по сдвигу фаз сигналов в 

двух разнесенных по высоте антеннах. Недостатком такого высотомера является то, он не 

может измерять средние и малые углы места из-за неоднозначности измерения сдвига фаз 

сигналов, которая вызвана влиянием земли [5]. Искажения фазы сигнала в двух разнесенных 

по высоте антеннах из-за влияния радиоволн, отраженных от земли, различны и это вызывает 

дополнительные погрешности измерения сдвига фаз сигналов в этих антеннах и приводит к 

неоднозначности измерения угла места по сдвигу фаз.  

В связи с этим в настоящее время имеется необходимость совершенствовать наземные 

высотомеры для двухкоординатных РЛС для устранения указанных недостатков.  
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Поставленную задачу предлагается решить на основе использования фазового метода 

измерения углов места.  

Цель статьи. Целью статьи является разработка технического решения по построению 

фазового измерителя углов места целей для наземной двухкоординатной РЛС микроволнового 

диапазона для ослабления влияния земли на результаты измерения.  

Измеритель углов места предполагается использовать в составе двухкоординатной РЛС, 

измеряющей азимут и дальность целей. Предполагается также, что антенны измерителя углов 

места будут работать только на прием и принимать эхо-сигналы целей, а в качестве 

передатчика будет использован передатчик двухкоординатной РЛС со своей антенной.  

Для пояснения принципов предлагаемого технического решения на рис.1 представлен 

упрощенный эскиз антенной системы РЛС с измерителем углов места.  

Приемо-передающая антенна двухкоординатной РЛС представляет обычную 

зеркальную антенну со своим облучателем. Антенна измерителя углов мета состоит из трех 

одинаковых элементов (например, небольших пирамидальных рупоров). 

 

                                         Зеркальная антенна двухкоординатной РЛС  

 

 

 

 

 

 

            Правый                                                                                                        Левый 

              рупор                                                                                                          рупор 

 

                                                                                   Центральный рупор 

                           Рис. 1. Антенная система РЛС с измерителем углов места  

 

Центральный рупор расположен позади облучателя зеркальной антенны, а правый и 

левый рупоры подвешены на краях зеркала. Все три рупора находятся на одинаковой высоте 

над землей. Это принципиально важно для ослабления влияния земли на измерение угла места. 

Все рупоры работают только на прием.  

Угломестный сектор работы РЛС определяется основной приемо-передающей 

зеркальной антенной РЛС.  

Приемо-передающая антенна двухкоординатной РЛС излучает зондирующий сигнал, 

принимает эхо-сигналы цели и используется для измерения азимута и дальности цели. Три 

рупора измерителя углов места принимают эхо сигналы цели. Измеряют сдвиги фаз Δφ1, Δφ2 

сигнала центрального рупора относительно сигналов правого и левого рупоров. Результаты 

таких измерений предлагается использовать для определения угла места цели.  

Радиоволны, отраженные от земной поверхности, искажают фазы сигналов в трех 

рупорах. Эти искажения будут почти одинаковы во всех рупорах, так как все они находятся 

на одинаковой высоте над землей. Поэтому при измерении сдвигов фаз сигналов эти 

искажения будут вычитаться, и земля почти не будет влиять на результаты измерения угла 

места. В этом состоит основная идея построения предлагаемого устройства.  

Ниже рассматривается алгоритм работы предложенного измерителя углов места.  

Сдвиги фаз Δφ1, Δφ2 сигнала центрального рупора относительно сигналов правого и 

левого рупоров определяются следующими формулами  
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где d – расстояние от центрального рупора до правого (или левого) рупора;  

λ – длина волны;  

θ – угол места цели;  

β – азимутальный угол цели относительно оси антенной системы;  

Δβ – угол отклонения направления от центрального рупора до правого (или левого) 

рупора относительно поперечной горизонтали антенны.  

Формулы (1), (2) получены из геометрии антенной системы на рис. 1. Эти формулы 

предлагается использовать для определения угла места цели θ и уточнения азимутального угла 

цели β. Следует отметить, что устройство не сможет работать при Δβ = 0. Однако это 

проблемы не представляет и достаточно только расположить три рупора не на одной линии.  

Сложность использования формул (1), (2) для определения угла места цели состоит в 

том, что реальные фазометры измеряют сдвиг фаз с неопределенностью ±2πn (n – целое 

число). Поэтому измеренные значения сдвигов фаз будут отличаться на указанную 

неопределенность от действительных. Это затрудняет непосредственное использование 

формул (1), (2). Условно полагается, что фазометр устройства измеряет сдвиг фаз в интервале 

от нуля до 2π.  

Угол места цели θ предлагается определять по следующей формуле  
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где Δφ1i – сдвиг фаз сигнала центрального рупора относительно сигнала правого рупора, 

измеренный фазометром устройства;  

entire – целая часть числа, а другие обозначения были пояснены выше.  

Следует отметить, что знаменатель в формуле (3) в нуль не обращается, так как β по 

модулю обычно значительно меньше Δβ.  

Следует отметить, что двухкоординатная РЛС измеряет азимутальный угол цели β с 

погрешностью порядка половины ширины диаграммы направленности приемо-передающей 

антенны по азимуту. Поэтому измеренное РЛС значение β подставлять в формулу (3) не 

рекомендуется. Предлагается сначала уточнить это значение β путем решения следующего 

трансцендентного уравнения  
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где Δφ2i – сдвиг фаз сигнала центрального рупора относительно сигнала левого рупора, 

измеренный фазометром устройства, а другие обозначения были пояснены выше.  

Использование в устройстве трех рупоров требуется для того, чтобы иметь возможность 

указанного уточнения азимутального угла β. В противном случае хватило бы и двух рупоров.  

Формулы (3), (4) представляют алгоритм работы предложенного устройства.  

Точностные характеристики измерителя углов места зависят от угла места цели и 

точности фазометра.  

Пример расчета погрешности измерения угла мета цели в зависимости от погрешности 

фазометра для различных значений угла места представлен на рис. 2.  

Погрешность измерения угла места значительно возрастает с уменьшением угла места и 

очень сильно зависит от погрешности фазометра. Поэтому для реализации предложенного 

устройства потребуется реализовать очень жесткие требования к фазометру. Положительным 

фактором является то, что на эти погрешности Δθ почти не влияют радиоволны, отраженные 

от земной поверхности, поэтому они устранимы, так как зависят только от инструментальной 

погрешности фазометра и отношения сигнал/шум в канале приема. Это позволяет надеяться 
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на то, что при современном развитии техники фазометрии предложенное устройство метод 

может быть реализован на практике в будущем.  

Главным преимуществом предложенного измерителя углов места является то, что его 

антенна имеет сравнительно малые размеры и качать ее по углу места не требуется.  

Недостаток предложения состоит в том, что антенны измерителя углов места имеют 

сравнительно малый коэффициент усиления. Поэтому для получения требуемого 

соотношения сигнал/шум в каналах приема потребуется использовать в РЛС передающую 

антенну с большим коэффициентом усиления и передатчик большой мощности.  
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                                                Погрешность измерения сдвига фаз, град.  

                                             Рис. 2. Погрешность определения угла места  

 

Выводы. Разработаны предложения по построению фазового измерителя углов места 

воздушных целей. Такой измеритель используется совместно с двухкоординатной РЛС и 

работает только на прием. Антенна измерителя состоит из трех разнесенных по горизонтали и 

вдоль оси антенны приемных рупоров. Качать (или сканировать) эту антенну по углу места не 

требуется. Работа устройства основана на измерениях сдвига фаз сигналов центрального 

рупора относительно сигналов правого и левого рупоров. Предложен алгоритм работы 

устройства и оценены его точностные характеристики. Достоинством предложения является 

то, что в нем земля почти не влияет на результаты измерения углов места. Предложение может 

обеспечить измерение углов места, но только при очень высокой точности фазометра.  
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к.т.н. доц. Бахвалов В.Б., к.т.н. Хірх-Ялан В.І. 

РАДІОЛОКАЦІЙНИЙ ФАЗОВИЙ ВИМІРЮВАЧ КУТІВ МІСЦЯ ПОВІТРЯНИХ ЦІЛЕЙ 

 

Метою статті є розробка технічного рішення з побудови фазового вимірювача кутів місця 

цілей для наземної двохкоординатної РЛС мікрохвильового діапазону для ослаблення впливу землі 

на результати вимірювання. 

Для вимірювання кутів місця і висоти цілей двохкоординатними РЛС зазвичай надаються 

наземні радіовисотомір, які використовують амплітудний, фазо-вий (і т.п.) методи вимірювання 

кута місця. Недоліком відомого наземного амплітудного висотоміра є те, що його антена має 

великий вертикальний розмір і цю антену потрібно качати по куту місця. 

Антена вимірювача складається з трьох рознесених по горизонталі і уздовж осі антени 

прийомних рупорів. Приймально-передавальна антена двохкоординатної РЛС випромінює зондує 

сигнал, приймає луна-сигнали цілі і використовується для вимірювання азимута та дальності 

цілі. Вимірюють зрушення фаз сигналу центрального рупора щодо сигналів правого і лівого рупорів. 

Радіохвилі, відбиті від земної поверхні спотворюють фази сигналів в трьох рупорах. Ці 

спотворення будуть майже однакові в усіх рупорах, так як всі вони знаходяться на однаковій 

висоті над землею. При вимірі зрушень фаз сигналів ці спотворення будуть відніматися і земля 

майже не впливатиме на результати вимірювання кута місця. У чому і полягає основна ідея 

побудови пропонованого пристрою. Качати цю антену по куту місця не потрібно. 

Запропоновано алгоритм роботи пристрою і оцінені його точності характеристики.  

Ключові слова: радіолокаційні радіотехнічні системи, метод пеленгування цілі, вимірювання 

кутів місця і висоти польоту повітряної цілі. 

 
Ph.D. Bakhvalov V.B., Ph.D. Khirkh-Ialan V.I.  

RADAR PHASE METER ELEVATIONS OF AIR TARGETS 

 

The purpose of the article is to develop a technical solution for constructing a phase target angle 

measurer for a ground-based two-coordinate radar in the microwave range to mitigate the influence of the 

earth on the measurement results. 

http://window.edu.ru/resource/474/76474/files/zyryanov.pdf
http://www.ssau.ru/files/education/uch_posob/


 
 

12 
 

To measure the angles of locati on and altitude of targets, two-coordinate radars are usually assigned 

to terrestrial radio altimeters that use amplitude, phase (etc.) methods of measuring the elevation angle. The 

drawback of the known terrestrial amphibious altimeter is that its antenna has a large vertical dimension 

and this antenna needs to be swung around the elevation angle. 

The antenna of the meter consists of three receiver horns spaced horizontally and along the antenna 

axis. The receiving and transmitting antenna of the two-coordinate radar emits a probing signal, receives 

target echoes and is used to measure the azimuth and range of the target. Measure the phase shifts of the 

signal of the central horn relative to the signals of the right and left horns. Radio waves reflected from the 

earth's surface distort the phases of the signals in three horns. These distortions will be almost identical in 

all the horns, since they are all at the same height above the ground. When measuring phase shifts of 

signals, these distortions will be subtracted and the ground will almost not affect the results of measuring 

the elevation angle. What is the basic idea of constructing the proposed device.  

The algorithm of operation of the device is proposed and its accuracy characteristics are estimated. 

The advantage of the proposal is that in it the earth has almost no effect on the results of measuring the 

elevation angles. The proposal can provide measurement of the angles of the place, but only at very high 

accuracy of the phase meter. 

Keywords: radar radio system, the method of direction finding purpose, angles measuring point and 

the height of aerial target flight. 

 

 

 

 

 

УДК 623.496                                                                             Головенський В.В. (КЛК НАУ) 

 

ВСТАНОВЛЕННЯ ГРАНИЦЬ СУТТЄВОЇ ПЕРЕВАГИ ПО ДАЛЬНОСТІ 

ВИЯВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ СИГНАЛІВ ІНФРАЧЕРВОНОГО ДІАПАЗОНУ 

В ПОРІВНЯННІ З ВИДИМИМ 

 
Вдосконалення комплексів світлосигнального обладнання аеродромів ведеться в напрямку 

освоєння додаткових каналів інформації про ситуацію на посадковій смузі, синтезу 

багатоканальної інформації з виводом на єдиний екран візуалізації обстановки. Використання 

інфрачервоного діапазону електромагнітних хвиль для променево-сигнальних систем має ряд 

суттєвих переваг над системами світлового діапазону. Проте переваги по дальності виявлення 

ІЧ-сигналів мають природні межі. 

Метою роботи є теоретичний аналіз умов, за яких дальності виявлення ІЧ-сигналу і 

світлосигналу зрівнюються у складних метеорологічних умовах. 

У роботі показано, що збільшення концентрації водно-аерозольних часток, як і водності 

аерозолю, не змінюють співвідношення дальностей виявлення сигналів на різних довжинах хвиль. 

У той же час, збільшення розмірів часток нівелює переваги по дальності більш довгохвильових 

сигналів. На основі моделі аномальної дифракції одержано аналітичний вираз для радіусу 

сферичних водно-аерозольних частинок, при якому дальності виявлення сигналів на різних 

довжинах хвиль однакові за величиною. 

На основі проведеного дослідження інтерпретуються розбіжності в експериментах за 

далекобаченням «синтетичного зору» в умовах обмеженої видимості. 

Ключові слова: видимий та інфрачервоний діапазони, дальність видимості, світлосигнальне 

обладнання, оптико-електронна система 

 

Вступ. Пошук та надання екіпажу повітряного судна (ПС) інформації про наземну 

ситуацію на посадковій смузі є запорукою успішного завершення польоту. Для цього 

використовуються радіотехнічні засоби, що забезпечують підльоти до аеродрому та 
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світлосигнальні – на кінцевих стадіях посадки ПС. Дальність видимості вогнів і сигналів 

злітно-посадкової смуги є найбільш важливим об’єктивним параметром безаварійності 

приземлення та є головним критерієм категорійної класифікації видимості в методиці 

International Civil Aviation Organization. Збільшення дальності видимості сигналів різних 

джерел, перекриття діапазонів різних каналів забезпечить неперервність потоку інформації, 

уніфікує експлуатаційні посадкові категорії. На сучасному етапі, вдосконалення комплексів 

світлосигнального обладнання ведеться в напрямку освоєння додаткових приладових каналів, 

синтезування інформації з них і виведення на єдиний екран візуалізації обстановки [1, 2]. 

Для ближнього та середнього орієнтування високоефективними є системи 

інфрачервоного (ІЧ) діапазону електромагнітних хвиль (ЕМХ) внаслідок ряду їх 

параметричних переваг над радіолокаційними системами аналогічного призначення [3, 4]. 

Подальше вивчення факторів, що впливають на дальність поширення та виявлення світлових 

і променевих сигналів, надасть можливість більш ефективно використовувати переваги 

багатоканальних оптико-електронних систем (ОЕС). 

Аналіз публікацій. Світлотехнічні засоби на останньому етапі посадки ПС мають 

вирішальне значення при переході від польоту по приладах і радіомаяках до візуального 

орієнтування, яке відбувається на відстанях ~ 3 км. На вимоги установчих документів 

візуальний зліт та посадка дозволяються, якщо дальність видимості на злітно-посадковій смузі 

перевищує встановлені метеомінімуми. В експлуатації посадкових систем широко 

використовуються світлові сигнали різних джерел: ламп розжарювання, люмінесцентних 

ламп, світлодіодів [5, 6]. Для збільшення дальності видимості використовують як прості 

телескопічні системи, так і телевізійні (ТВ) ОЕС. Досвід ведення розвідки та спостереження 

показав перспективність комплексування модулів, які працюють на різних довжинах ЕМХ, в 

єдину багатоканальну ОЕС. Робота в довгохвильовому діапазоні має переваги за дальністю, 

але для ідентифікації об’єктів більш прийнятними є короткі хвилі. Використання лазерних 

круглоглісадних систем та імпульсних дальномірів можуть поєднуватися з інформаційними 

каналами інших видів [7, 8]. Однак, специфіка поширення лазерного променю в атмосфері, 

особливості конструкції лідарів вказують на те, що використання їх для зондування атмосфери 

та моніторингу поверхні Землі буде більш ефективним, ніж використання в якості сигнальних 

систем глісадного типу. В умовах обмеженої видимості наявність додаткового ІЧ-каналу 

інформації значно збільшує інтегральний показник ефективності комплексів 

світлосигнального обладнання аеродромів [9]. 

Для приладів, що працюють у видимому діапазоні ЕМХ, значна дальність досягається 

збільшенням потужності джерела, підвищенням яскравості сигнального пристрою та 

використанням додаткової оптики. Однак, розсіювання знижує контраст між сигналом і фоном 

до рівня невидимості сигналу. В цьому плані, використання ІЧ-діапазону для аеродромних 

джерел активного випромінювання в поєднанні з високочутливими приймачами на ПС буде 

більш вигідне як у технічному, так і в економічному сенсі. Це підтверджують розрахунки 

ефективності виявлення об’єктів тепловізійними засобами [10]. При низькій прозорості 

атмосфери більш високі результати ефективності показують прилади нічного бачення з 

матричними фотоприймачами з довгохвильовими областями фоточутливості [11]. 

Потенційно більша дальність поширення в мутному середовищі ЕМХ ІЧ-діапазону ніж 

світлових хвиль дає перевагу «синтетичному зору» над природним за ефективністю виявлення 

ЕМ-сигналів. Проте, існують умови, коли така перевага зникає. Є необхідність більш детально 

дослідити причини і механізми, що урівнюють функціональні можливості систем на різних 

довжинах ЕМХ. 

Мета роботи. Аналітично дослідити механізми і параметри водно-аерозольного 

середовища, що нівелюють перевагу за дальністю виявлення сигналів більш довгих хвиль ІЧ-

діапазону в порівнянні з видимим діапазоном. 

Виклад основного матеріалу. Одна з найважливіших характеристик будь-якого оптико-

електронного приладу (ОЕП) – дальність дії – визначається його головними технологічними 

параметрами та закономірностями поширення електромагнітних хвиль в даному середовищі. 
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На етапі високотехнологічних досягнень в одержанні напівпровідникових фотоприймачів 

природні обмеження є чи не найголовнішою перепоною на шляху збільшення дальності 

«синтетичного зору». Задача взаємодії електромагнітного випромінювання з середовищем 

поширення в найбільш загальному вигляді була розв’язана для сферичних розсіювальних та 

поглинаючих часток Густавом Мі [12, 13]. Проте, результати теорії Мі, з причини 

надскладності математичних виразів, не піддаються аналоговій інтерпретації, а сама теорія 

потребує корекції для малих параметрів дифракції [14]. Зважаючи на це, застосовуються 

різного роду апроксимації та спрощені моделі, адекватні умовам конкретної задачі [15, 16]. 

Для моделі сферичних водних часток атмосферного аерозолю добре зарекомендувало себе в 

практичному застосуванні наближення Ван де Хюлста (аномальна дифракція), яке для 

«м’яких» часток справедливе в широкому діапазоні зміни параметрів розсіювання [15, 17]. 

Розглянемо монодисперсний аерозоль водних сферичних часток з радіусом r і 

поширення в ньому монохроматичних ЕМХ з довжинами λ: 0,554 мкм.; 1 мкм.; 4 мкм.;10 мкм. 

Вважатимемо діапазон значень параметру дифракції (параметр Мі) 





r
d

2
 досить широким: 

від d << 1 до d >> 1. З аналізу експериментальних та розрахункових спектральних 

залежностей комплексного показника заломлення чистої води при температурі 293ºК, 

поглинанням при λ = 0,554 мкм., λ = 1 мкм., λ = 4 мкм. і, з дещо більшою похибкою, при λ = 10 

мкм. можна знехтувати [18, 19, 20]. При великих розмірах часток з ростом r відносний вклад 

поглинання в загальний показник ослаблення зменшується, що підвищує точність результату 

при вказаних наближеннях. Тобто, для майже прозорих частинок, фактор ослаблення Косл. 

визначається фактором розсіювання Кроз. (Косл. ≈ Кроз.) [13]. У вказаних умовах розгляду 

величину перерізу розсіювання σλ(r) ЕМХ довжиною λ в наближенні аномальної дифракції 

можна представити: 
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nλ – дійсна частина комплексного показника заломлення води на довжині хвилі λ. 

Як бачимо, зі зростанням r переріз розсіювання, коливаючись майже періодично навколо 

квадратичної залежності від r, прямує до сталого значення σλ(r) = 2πr2, яке досягається в нулях 

функції: 

 

       rarararaf   cos1sin .                                                     (2) 

 

Розв’язки рівняння   0raf   відносно r (крім r = 0) представляють значення радіусів, 

при яких переріз розсіювання дорівнює величині 2πr2: 
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k = 1, 2, 3,…; l = 1, 2, 3,…, 

де εk визначено з точністю до квадратичного члену ряду в розкладі  ractg  . 

Збільшуючи кількість членів степеневого ряду в розкладі  ractg   одержимо уточнені 

розв’язки (3): 
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Характерним є те, що значення lr  мають чіткий період 


2
, а rk повторюються зі змінним 

інтервалом, зменшуючись до 


2
при k . 

При однаковій чутливості приймачів дальність виявлення променів різної довжини хвилі 

λ1 і λ2 в одному й тому ж середовищі з незмінною по координаті концентрацією часток N 

зрівнюється за умови: 

   21 ,,  rr  . (5) 

Тобто, концентрація часток аерозолю не впливає на переваги по дальності тієї чи іншої 

довжини ЕМХ. Критичним в цьому плані є радіус часток rm, величину якого можна визначити 

чисельним розв’язком рівняння (5). Аналітичну оцінку rm можна провести за умови λ2 >> λ1. 

У цьому випадку переріз розсіювання σ(r, λ1) виходить на параболічну залежність від r при 

значно менших розмірах часток ніж σ(r, λ2), й умова (5) відбудеться в першому нулі (k = 1) 

функції (2) для хвилі з λ2, а саме в точці: 
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Так, наприклад, згідно з [21] перевага за дальністю виявлення сигналів з λ2 = 10 мкм. у 

водно-аерозольному середовищі (n(λ2) = 1,2) по відношенню до випромінювання в максимумі 

спектру чутливості ока (λ1 = 0,554 мкм.) буде до розмірів крапель з 3,9mr мкм. При r ≥ rm 

можна вважати, що дальності виявлення ЕМХ з λ1 і λ2 зрівнюються. 

Для значного підвищення точності формули (1) використаємо поправочний множник      

(1 + D) [15]. Тоді вираз (1) матиме вид: 
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де Qλ(r) ≡ (1 + D) – поправочний множник [15], який для різних інтервалів зміни r можна 

записати: 
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На рис. 1 представлені залежності перерізу розсіювання від радіуса часток водного 

аерозолю для двох довжин хвиль, розрахованих за співвідношеннями (7) і (8). На збільшеному 

відрізку графіка чітко видну точку перетину, в якій     22
21

rrr   . 
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На рис. 2 представлені аналітичні залежності в логарифмічній шкалі для ЕМХ різної 

довжини хвилі. Зростання радіуса водяних крапель амплітуди відхилень кривих σ(r) від прямої 

5 зменшуються, співпадаючи з прямою, при r → ∞. Точки перетину кривих з прямою 5 

відповідають значенням σ(r) = 2πr2. 

Оскільки реальні аерозолі практично не бувають монодисперсними, фіксувати 

концентрацію часток в кожному випадку не можливо. У цих випадках використовують 

об’ємну або вагову концентрацію водних часток q (водність), яка є інтегральним параметром 

системи розсіювальних частинок. Тоді натуральний показник розсіювання матиме вигляд: 

   r
r

q
r 




34

3
, ,                                                             (10) 

де ρ – густина частинки. 
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Параметр q аналогічно концентрації N в однаковій мірі лінійно впливає на α(r, λ) 

незалежно від довжини хвилі λ. 

 
 

На рис. 3. представлені залежності нормованого натурального показника розсіювання 

 
C

r 


,
 для різних довжин хвиль 
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. Крива 5 на рис. 3 відповідає 

квадратичній залежності від r перерізу розсіювання, тобто значенню  
r

q
r




2

3
, , що, в 

свою чергу, відповідає Kроз. = 2. 

Легко бачити, що і в цьому випадку точки перетину кривих σ1,2,3,4(r) з кривою 5 повністю 

співпадають з аналогічними точками в моделі з незалежно змінними N і r (рис. 1 і рис. 2). 

Якщо розглядати залежність дальності виявлення електромагнітного сигналу від λ за 

класифікацією Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), то можливі два механізми 

зменшення дальності видимості: 1) за рахунок збільшення концентрації частинок; 2) за 

рахунок збільшення радіусу часток. У першому випадку від категорії І до категорії III б 

дальність виявлення для різних довжин хвиль буде пропорційно зменшуватись, залишаючись 

з перевагою за найдовшими λ. В другому випадку з переходом від категорії І до категорії III б. 

переваги довгих хвиль будуть нівелюватись і, при відповідних розмірах, ефективність за 

дальністю зрівняється. Наявність дифракційних горбів в залежностях σ(r) (рис. 2) при 

попаданні r в такі ділянки може призвести до зворотної ситуації – дальність виявлення 

короткохвильового сигналу буде більшою. 

Одержані результати можуть дати відповідь на суперечливі дані щодо дослідження 

активно імпульсних систем (АІС) бачення в задимлених умовах. Так, в роботах [22, 23] 

зроблено висновок про непрацездатність АІС в традиційних областях спектру, а в роботі [24] 
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візуалізація об’єкту реалізується. 

Напевно, в першому випадку значення α(r, λ) завелике за рахунок збільшення радіусу 

розсіювальних і поглинаючих часток диму, а в другому – за рахунок збільшення їх 

концентрації при досить малих розмірах. 

У разі встановлення на злітно-посадковій смузі аеродрому сигнальних ліхтарів з 

робочою частотою в довгохвильовому ІЧ-діапазоні більшість видів туманів та серпанків, 

непрозорих візуально, не будуть перешкодою для видимості з ПС і в денний, і в нічний час. 

Висновки: 

1. Збільшення концентрації аерозольних часток, аналогічно як і водності аерозолю, не 

змінюють співвідношення дальностей виявлення сигналу на різних довжинах хвиль. 

2. Збільшення радіусу аерозольних часток зменшують переваги щодо дальності 

виявлення довгохвильових сигналів. 

3. Мінімальний радіус аерозольних часток, при якому вирівнюється дальність виявлення 

сигналу на великій довжині хвилі λ з більш короткими, можна оцінити за формулою: 
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n
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4. Для прогнозування переваг щодо дальності виявлення сигналу тим чи іншим 

приладом в мутних середовищах (серпанку, туману, хмар) критичною величиною є розмір 

розсіювальних часток, а не їх концентрація або водінсть. 

5. Для досягнення максимальної ефективності за дальністю дії системи джерело -

приймач є необхідним використання робочої довжини електромагнітних хвиль, виходячи з 

умови r < rm. 
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Головенский В.В.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ СУЩЕСТВЕННОГО ПРЕИМУЩЕСТВА ПО ДАЛЬНОСТИ 

ОБНАРУЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ СИГНАЛОВ ИНФРАКРАСНОГО ДИАПАЗОНА 

В СРАВНЕНИИ С ВИДИМЫМ 

 

Совершенствование комплексов светосигнального оборудования аэродромов ведется в 

направлении освоения дополнительных каналов информации о ситуации на посадочной полосе, 

синтеза многоканальной информации с выводом на единый экран визуализации обстановки.  

Использование инфракрасного диапазона электромагнитных волн для светосигнальных систем 

имеет ряд существенных преимуществ перед системами светового диапазона. Однако 

преимущества по дальности обнаружения ИК-сигналов имеют естественные границы. 

Целью работы является теоретический анализ условий, при которых дальности 

обнаружения ИК-сигнала и светосигналов уравниваются в сложных метеорологических условиях. 

В работе показано, что увеличение концентрации водно-аэрозольных частиц по водности 

аэрозоля, не изменяют соотношение дальностей обнаружения сигналов на различных длинах 

волн. В то же время, увеличение размеров частиц нивелирует преимущества по дальности более 

длинноволновых сигналов. 

На основе модели аномальной дифракции получено аналитическое выражение для радиуса 

сферических водно-аэрозольных частиц, при котором дальности обнаружения сигналов на 

различных длинах волн одинаковы по величине. На основе проведенного исследования 

интерпретируются разногласия в экспериментах по дальновидению «синтетического зрения» в 

условиях ограниченной видимости.  

Ключевые слова: видимый и инфракрасный диапазоны, дальность видимости, 

светосигнальное оборудование, оптико-электронная система.  
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Holovenskyi V.V.  

ESTABLISHING BOUNDARIES OF SIGNIFICANT ADVANTAGE ON THE DETECTION 

RANGE OF ELECTROMAGNETIC SIGNALS OF THE INFRARED RANGE IN COMPARISON 

WITH THE VISIBLE ONE 

 

Improvement of the complexes of airdrome lighting facilities is performed in the direction of 

mastering additional channels of information concerning the situation on the runway, the synthesis of 

multichannel information with the display on a single screen of the visualization of the situation. The use 

of the infrared electromagnetic waves range for beam signal systems has several advantages over light range 

systems. However, the advantages over the range of detection of IR signals have natural limits. 

The purpose of the work is a theoretical analysis of the conditions under which the range of detection 

of an IR signal and light signal is equalized in adverse meteorological conditions. 

It is shown in this work that an increase in the water aerosol particles concentration as well as in the 

water content of the aerosol does not change the ratio of the range of the detection of signals at different 

wavelengths. At the same time, an increase in the size of particles levels the advantages over the range of 

longer-wave signals. Based on the model of abnormal diffraction, an analytical expression for the radius 

of spherical water-aerosol particles was obtained, in which the range of detection of signals at different 

wavelengths is the same in magnitude. 

Based on the research, the differences in the experiments on the range of “synthetic vision” in 

conditions of limited visibility are interpreted. 

Keywords: visible and infrared ranges, range of visibility, lighting facilities and optoelectronic system 
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СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ 

ТЕХНОЛОГІЧНИМ ПРОЕКТОМ У АВІАЦІЙНІЙ ГАЛУЗІ 

 
Практика світового авіабудування показує, що успішна робота виробника авіаційної техніки 

на ринку вимагає постійного вдосконалення діяльності, пов'язаної з безперервним поліпшенням 

якості продукції, що випускається. Рішення даної проблеми в першу чергу пов'язано з 

ефективністю прийнятих конструкторських і технологічних рішень, вдосконаленням 

виробничих процесів і технології виготовлення. Здійснення перерахованих заходів вимагає великих 

капіталовкладень і часових ресурсів. Це збільшує економічний ризик виробника авіатехніки, 

пов'язаний з небезпекою понести великі збитки, якщо продукція не матиме достатнього попиту. 

Найбільш перспективним рішенням для зниження зазначеного ризику є забезпечення якості 

продукції на початкових етапах життєвого циклу (на етапах конструкторсько-технологічного 

проектування). Аналіз якості та його забезпечення доцільно проводити вже при розробці 

технічного завдання, що передбачено нормативною документацією, що встановлює порядок 

розроблення та поставлення продукції на виробництво. 

Ключові слова: інформаційні технології, технологічне проектування, надійність, 

авіабудування. 

 

Вступ та постановка проблеми. При створенні нових повітряних суден необхідно 

спиратися на довготривалі прогнози кон'юнктури ринку та фінансової ситуації, реальну 

виробничу ситуацію, світовий досвід в галузі авіабудування та ін. Конструкція повітряного 

судна повинна бути раціональною, високотехнологічною і дозволяти створювати 

технологічний проект його матеріалізації, забезпечуючи при цьому високу якість і зрештою 

високу конкурентоспроможність авіаційного підприємства. З появою нових інформаційних 
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технологій з'являється можливість на ранніх стадіях створення технологічного проекту 

забезпечити його якість. Метою статті є дослідження структурного аналізу технологічного 

проектування і управління технологічним проектом у авіаційній галузі. Дане дослідження 

орієнтоване, перш за все, на проектну стадію життєвого циклу технічної системи, коли 

закладається якість проектованої системи. Для цього повинні бути впроваджені системи 

автоматизації проектування технологічних процесів, в значній мірі покращені процеси 

прийняття рішень щодо вибору конкретних технологій з альтернатив на основі обґрунтованих 

критеріїв якості, поліпшені комунікаційні зв'язки для врахування думки експертів при 

прийнятті кінцевих технологічних рішень. Відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO 

9001: 2000 року при аналізі проекту повинні бути враховані вимоги та побажання всіх 

зацікавлених сторін. Таким чином, актуальним завданням є розробка нових методів оцінки і 

забезпечення якості продукції на стадії технологічного проектування, що дозволяють 

виробникові приймати ефективні конструкторсько-технологічні рішення. 

Для успішного вирішення цих проблем процес створення технологічного проекту 

розглядається як складна система підпроцесів, з різними рівнями ієрархії, об'єднаними 

функціональними і структурними зв'язками для реалізації інноваційних технологій. 

У області дослідження і близьких до неї областях відомі роботи цілого ряду іноземних 

та вітчизняних вчених, серед яких роботи Ю. Адлера, В. Азарова, В. Белобрагін, В. Бойцова, 

В. Версан, А. Глічева, Л. Дубицького, Д. Комарова, М. Круглова, Е. Демінга, Д. Джурана, 

К. Ісікави, Ф. Кросбі, Г. Тагуті, А. Фейгенбаума, Х .Д. Харрінггона, В. Шухарта та ін. 

Однак в рамках існуючих теоретичних досліджень з управління якістю процесів 

технологічного проектування авіаційної техніки не вирішено завдання розробки науково-

методичного забезпечення оцінки технологічних рішень по етапах технологічного проекту. 

Необхідний єдиний методологічний підхід із залученням сучасних засобів математичного 

моделювання та інформаційних технологій, що дозволяють: найбільш повно, всебічно 

формувати варіанти технологічних стадій виготовлення виробу; вибрати оптимальний варіант 

технологій виготовлення з урахуванням багатьох критеріїв. 

Основні результати досліджень. Основними завданнями технологічного проектування 

в авіаційній галузі є проектування виробу, що володіє властивістю – технологічність; 

проектування процесів матеріалізації виробу (складальних процесів, процесів монтажу, 

процесів виготовлення деталей); проектування процесів контролю та випробувань; 

проектування технологічного оснащення, необхідного для реалізації технологічних процесів 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Завдання технологічного проектування в авіаційній галузі 

 

Проект – задача з певними вихідними даними і необхідними результатами, що 

зумовлюють спосіб її вирішення. Проект включає в себе проблему, засоби вирішення 

проблеми і одержувані в процесі реалізації результати. 
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ТЕХНОЛОГІЧНЕ 

ПРОЕКТУВАННЯ

В АВІАЦІЙНІЙ ГАЛУЗІ

Обмеження:

     - фінансові;

     - нормативно-правові;

     - логістичні;

     - часові;

     - якісні;

     -  

Забезпечення:

    - кваліфіковані кадри;

    - знання та досвід;

    - інструменти та методики;

    - технологія, техніка.

Вхід:

Потреби

Проекти 

конструктивних рішень

Вихід:

Задоволені потреби

Технологічний проект

 

Рис. 2. Технологічне проектування в авіаційній галузі  

Під управлінням проекта при проектуванні повітряного судна розуміємо методологію 

організації, планування, керівництва, координації людських і матеріальних ресурсів протягом 

життєвого циклу проекту, спрямовану на ефективне досягнення його цілей шляхом 

застосування системи сучасних методів, техніки і технологій управління для досягнення 

визначених у проекті результатів за складом і обсягом робіт, вартості, часу, якості [1]. 

Однією з ключових функцій управління проектом поряд з таким, як управління вартістю 

і часом, є управління якістю проекту. 

Якість – це цілісна сукупність характеристик об'єкта, що відносяться до його здатності 

задовольняти встановлені або передбачувані потреби. 

Зазвичай потреби формулюються за допомогою характеристик на основі встановлених 

критеріїв. Потреби можуть включати в себе, наприклад, експлуатаційні характеристики, 

функціональну придатність, надійність (ресурс, безвідмовність, ремонтопридатність), 

безпеку, вплив на навколишнє середовище, економічні, естетичні вимоги [2]. 

Розрізняємо чотири ключові аспекти якості при проектуванні повітряного судна: 

1. Якість, обумовлена відповідністю ринковим потребам і очікуванням. Цей аспект 

якості досягається завдяки ефективному визначенню і актуалізації потреб й очікувань 

споживача з метою їх задоволення вимог споживача і точному аналізу можливостей ринку. 

2. Якість розробки і планування проекту. Другим аспектом є якість, що досягається 

завдяки ретельній розробці самого проекту та його продукції. 

3. Якість виконання робіт за проектом відповідно до планової документації. Третім 

аспектом є якість, що забезпечується завдяки підтримці відповідності реалізації проекту його 

плану і забезпечення розроблених характеристик продукції проекту і самого проекту і 

вироблених цінностей для споживачів та інших зацікавлених осіб. 
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4. Якість матеріально-технічного забезпечення проекту протягом усього його життєвого 

циклу. 

Управління якістю здійснюється протягом усього життєвого циклу технологічного 

проекту. При цьому є тісний взаємозв'язок між етапами проекту , функціями управління і 

підсистемами управління проектом [10]. 

Сучасна концепція менеджменту якості має в своїй основі такі основоположні принципи: 

 якість – невід'ємний елемент проекту в цілому ; 

 якість – це те, що говорить споживач, а не виробник; 

 відповідальність за якість повинна бути адресною; 

 для реального підвищення якості потрібні нові технології; 

 підвищити якість можна тільки зусиллями всіх працівників підприємства; 

 контролювати процес завжди ефективніше, ніж результат; 

 політика в області якості повинна бути частиною загальної політики підприємства. 

Ці принципи лежать в основі найбільш популярного і методологічно сильного напрямки 

в управлінні якістю – Загального управління якістю Total Quality Management (TQM) і лягли в 

основу стандарту ІСО 9001-2000. 

Управління проектом – це система методів, засобів і видів діяльності, спрямованих на 

виконання вимог і очікувань клієнтів проекту до якості самого проекту і його продукції. 

Таким чином, можна виділити менеджмент якості самого проекту і менеджмент якості 

продукції проекту в авіаційній галузі [6]. 

Управління якістю включає в себе всі функції загального керівництва по розробці 

політики в області якості, встановлення цілей, повноважень і відповідальності, а також 

процеси планування, контролю і забезпечення якості, за допомогою яких в рамках системи 

якості відбувається реалізація даних функцій. Структура менеджменту якості зображена на 

рис. 3. 

В результаті планування якості з'являється план якості (план організаційно-технічних 

заходів щодо забезпечення системи якості проекту), який повинен описувати конкретні заходи 

щодо реалізації політики у сфері якості із зазначенням термінів виконання. 

Контроль якості – відстеження конкретних результатів діяльності за проектом з метою 

визначення їх відповідності стандартам і вимогам щодо якості і визначення шляхів усунення 

причин реальних і потенційних невідповідностей. 

Для контролю якості необхідна інформація про хід реалізації проекту, план якості, 

документація по якості. 

 

Планування якості

в авіаційній галузі 

- аналіз витрат і вигод;

- втановлення цільових 

рівнів якості;

- даграми.
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області якості, 

зміст продукції, 

стандарти і 

вимоги до 

якості продукції 

і процесів, 

документація по 

системі якості

План 

(програма) 

якості 

технологічного 

проекту, 

процедури 

контролю та 

випробувань

Інформація про 

хід реалізації 

проекту, якості, 

документація 

якості

Управління 

невідповідною 

продукцією, 

переробка 

продукції, 

виправлення 

процесів

Забезпечення якості

в авіаційній галузі 

- експертизи 

технологічного проекту;

- ланові та позапланові 

перевірки, інспекції;

- онтрольні та 

випробувальні заходи.

Контроль якості

в авіаційній галузі 

- контрольні карти;

 діаграми Парето;

- статистичні методи;

- інші інструменти 

контролю якості.

 

Рис. 3. Структура управління якістю технологічного проекту в авіаційній галузі  
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Організація забезпечення якості в управлінні проектом за укрупненими фаз проекту 

представлена на рис. 4. 

ФАЗИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЕКТУ В АВІАЦІЙНІЙ ГАЛУЗІ
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Рис. 4. Фази забезпечення якості в авіаційній галузі 
 

Управління якістю проекту вимагає системного підходу, реалізація якого в сучасній 

практиці здійснюється у вигляді створення стандартизованих систем менеджменту якості, що 

представляють собою сукупність документованих методик. Сертифікація продукції є 

обов'язковою вимогою з боку держави і тому являє собою найважливішу діяльність в рамках 

управління проектом. 
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Рис. 5. Основні фактори, що впливають на якість технологічного проекту в авіаційній галузі 
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Для ефективного управління проектами при проектуванні повітряних суден система 

повинна бути добре структурована. Особливо це важливо для технологічного проекту 

складного наукомісткого вироби повітряного судна[3-5]. 

Суть структуризації зводиться до розбивки проекту і системи його управління на 

підсистеми і компоненти, якими можна управляти. 

Якість технологічного проекту складного виробу істотно впливає на якість виробленої 

продукції. У той же час на якість технологічного проекту впливає безліч факторів, які 

необхідно враховувати на різних стадіях технологічного проектування. 

На етапі стратегічного планування технологічного проекту можуть бути використані різні 

методи додаткового аналізу в системах управління якістю. Наприклад, метод SWOT – аналізу 

(Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats – переваги, слабкі сторони, можливості, 

загрози) часто використовуються для цілей стратегічного планування. 

Структура розбиття (декомпозиції) робіт (СРР) (WBS – Work Breakdown Structure) – 

ієрархічна структура послідовної декомпозиції проекту на підпроекти. СРР є базовим засобом 

для створення системи управління проектом, так як дозволяє вирішувати проблеми організації 

робіт, розподілу відповідальності, оцінки вартості, створення системи звітності, ефективно 

підтримувати процедури збору інформації про виконання робіт і відображати результати в 

інформаційній управлінській системі для узагальнення графіків робіт, вартості, ресурсів і дат 

завершення [9,12]. 

Рівень деталізації СРР залежить від змісту проекту, кваліфікації і досвіду команди 

проекту, застосовуваної системи управління, принципів розподілу відповідальності в команді 

проекту, існуючої системи документообігу та звітності та ін. 

Ієрархічна структура проекту, створювана на основі СРР, дозволяє застосовувати 

процедури збору і обробки інформації про хід виконання робіт за проектом відповідно до 

рівнів управління, пакетами робіт, узагальнювати інформацію за графіками робіт, витрат, 

ресурсів і термінів. 

Реалізація проекту відбувається в рамках організаційної форми, структура якої в значній 

мірі впливає на сам проект повітряного судна. 

Структурна схема організації (ССО) і матриця відповідальності є двома інструментами, 

покликаними допомагати відповідального в створенні команди, яка відповідає цілям і задачам 

проекту. ССО є описом організаційної структури, необхідної для виконання робіт, визначених 

у СРР. Метою ССО є визначення складу і розподіл обов'язків виконавців для робіт, що входять 

в СРР. Використання цих структур в процесі побудови матриці відповідальності можна бачити 

на рис. 6. 

Матриця відповідальності забезпечує опис і узгодження структури відповідальності за 

виконання пакетів робіт. Матриця містить список пакетів робіт СРР по одній осі, список 

підрозділів і виконавців, які беруть участь у виконанні робіт – по інший. 

Для призначення відповідальних треба знати сім типів ресурсів, які вони можуть 

використовувати: трудові ресурси, гроші, обладнання, технічне оснащення, матеріали та 

постачальники, інформація і технології [7]. 

З точки зору організаційної структури проекту сукупність процесів управління в 

авіаційній галузі представляється як ієрархічна система декількох контурів регулювання. 

Організаційні підрозділи при цьому є або регуляторами, або об'єктами регулювання або і тим 

і іншим одночасно. Без урахування зовнішніх впливів керівник проекту в цьому випадку 

виконує функції регулятора, підрозділи-виконавці відповідають об'єктам регулювання, а що 

знаходяться між ними проміжні організаційні підрозділи, що виконують і управлінські та 

виконавські функції (наприклад, підрозділи, що відповідають за виконання пакетів робіт), є 

одночасно і регуляторами і об'єктами регулювання. Організаційні підрозділи пов'язані між 

собою інформаційними потоками, з якими передається планова і фактична управлінська 

інформація. 
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Рис. 6. Матриця відповідальності по етапах проекту в авіаційній галузі 

Реальні системи управління можуть включати в себе кілька контурів зворотного зв'язку, 

що дозволяє при необхідності ідентифікувати і по можливості усувати будь-які зміни, що 

перешкоджають досягненню цілей проекту. Наприклад, проект може наразитися на 

непередбачені обставини, які не були спочатку враховані при розробці системи контролю. В 

цьому випадку в системі управління повинно бути введено стільки контурів, скільки типів 

показників необхідно враховувати при управлінні процесом, наприклад, за вхідними 

показниками, показниками самого процесу і показниками плану (система управління третього 

порядку – по числу типів показників) [8,11]. Приклад системи зі зворотним зв'язком наведено 

на рис. 7. Вона містить ті ж основні елементи, що і система з одним контуром. 
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Рис. 7. Система зі зворотнім зв’язком 

Висновки. У результаті проведеного аналізу найбільш поширених систем 

геометричного моделювання було виявлено наступне: існує дуже вузький клас систем, що 

підтримують можливість прямого читання форматів даних іншою системою (наприклад, 

системи Solid Edge і Unigraphics); існує клас систем, що підтримують нейтральні формати 

STEP і IGES, але дані формати реалізовані в різних системах по-різному і різному обсязі; для 

обміну даними з системами нижнього рівня, що не підтримують ці формати (наприклад, з 

AutoCAD), деякі фірми вбудовують в свої продукти підтримку їх внутрішнього формату. 

Таким чином, створюючи систему автоматизації проектування на початкових етапах 

життєвого циклу виробу в операційному середовищі сімейства Windows і передбачивши в ній 

кошти передачі даних за допомогою API інтерфейса або з написанням макросу, можна 

забезпечити проектувальнику доступ до більшої частини СГМ середнього і вищого рівня, і як 

наслідок, їх функцій аналізу. 
 

ЛІТЕРАТУРА: 

1.  О. Самсонов, "Проектирование технологии сборки изделий авиационной техники в цифровой 

информационно-программной среде", Сборка в машиностроении, приборостроении, №6, 2008. С. 3-11. 

2. О. Самсонов, "Разработка информационного обеспечения для проектирования и моделирования 

технологических процессов сборки", Известия Самарского научного центра РАН, Т. 16. № 1(5), 2014. С. 

1601-1608. 

3. А. Маданов, А. Гисметулин, М. Вершилкин, "Программный алгоритм сбора данных о 

режущем инструменте из файлов CAM-системы NX", Перспективы развития науки и образования Ч.III, 

М: АР-Консалт, 2014. С. 54-55. 

4. А. Маданов, "Разработка средств автоматизации для подготовки управляющих программ в 

среде NX", XXI Туполевские чтения (школа молодых учёных): Международная молодёжная научная 

конференция. Сборник докладов, Казань: Фолиант, 2015. С. 75-78. 

5. А. Дрянушкин, "Методики создания шаблонов обработки и библиотеки станочной оснастки 

для разработки управляющих программ в среде NX 7.5", Известия Самарского научного центра РАН, 

Т. 15, № 4(3), 2013. С. 683-687. 

6. В. Калабин, "Управление основными данными как одна из задач интеграции корпоративных 

систем управления", Бизнес информатика, № 1, 2007. С. 19-28.  



 
 

30 
 

7. Ю. Копылов, Е. Гордиенко, "Актуальные направления разработки и совершенствования 

САПР технологических процессов систем", Вестник Воронежского государственного технического 

университета, № 112, 2011. С. 26-28. 

8. А. Козлецов, И. Решетников, "Современные способы организации обмена данными с 

системами управления", Информационные технологии в проектировании и производстве, № 2. 2010. 

С. 17-23,  

9. A. White, Magic Quadrant for Master Data Management of Product Data. Research Note 

G00158359, Gartner, July 2008. 

10. М. Куприков, "Автоматизация проектно-конструкторских работ – фундаментальный фактор 

обеспечения качества жизненного цикла изделий в машиностроении", Новые информационные 

технологии. Тезисы докладов X юбилейной Международной студенческой школы-семинара, М., 

МГИЭМ, 2002. С. 48-53. 

11. А. Фокс, М. Пратт, Вычислительная геометрия. Применение в проектировании и на 

производстве, М.: Мир, 1982. С. 28-36.  

12. K. Lee, Principles of CAD/CAM/CAE Systems, Addison Wesley, 1999. 

 

REFERENCES: 

1. O. Samsonov. (2008)."Proektirovanie tekhnologii sborki izdelij aviacionnoj tekhniki v cifrovoj 

informacionno-programmnoj srede", Sborka v mashinostroenii, priborostroenii, no. 6, pp. 3-11,  

2. O. Samsonov. (2014)."Razrabotka informacionnogo obespecheniya dlya proektirovaniya i 

modelirovaniya tekhnologicheskih processov sborki", Izvestiya Samarskogo nauchnogo centra RAN, vol. 16. 

No. 1(5), pp. 1601-1608.  

3. A. Madanov, A. Gismetulin, M. Vershilkin. (2014). "Programmnyj algoritm sbora dannyh o 

rezhushchem instrumente iz fajlov CAM-sistemy NX", Perspektivy razvitiya nauki i obrazovaniya CH.III, M: 

AR-Konsalt, pp. 54-55.  

4. A. Madanov. (2015). "Razrabotka sredstv avtomatizacii dlya podgotovki upravlyayushchih 

programm v srede NX", XXI Tupolevskie chteniya (shkola molodyh uchyonyh): Mezhdunarodnaya 

molodyozhnaya nauchnaya konferenciya. Sbornik dokladov, Kazan': Foliant, pp. 75-78. 

5. A. Dryanushkin. (2013). "Metodiki sozdaniya shablonov obrabotki i biblioteki stanochnoj osnastki 

dlya razrabotki upravlyayushchih programm v srede NX 7.5", Izvestiya Samarskogo nauchnogo centra RAN, 

vol. 15, no. 4(3), pp. 683-687.  

6. V. Kalabin. (2007). "Upravlenie osnovnymi dannymi kak odna iz zadach integracii korporativnyh 

sistem upravleniya", Biznes informatika, no. 1, pp. 19-28. 

7. Yu. Kopylov, E. Gordienko. (2011). "Aktual'nye napravleniya razrabotki i sovershenstvovaniya 

SAPR tekhnologicheskih processov sistem", Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo 

universiteta, no. 112, pp. 26-28.  

8. A. Kozlecov, I. Reshetnikov. (2010). "Sovremennye sposoby organizacii obmena dannymi s 

sistemami upravleniya", Informacionnye tekhnologii v proektirovanii i proizvodstve, no. 2. pp. 17-23.  

9. A. White, Magic Quadrant for Master Data Management of Product Data. Research Note 

G00158359, Gartner, July 2008. 

10. M. Kuprikov. (2002). "Avtomatizaciya proektno-konstruktorskih rabot – fundamental'nyj faktor 

obespe-cheniya kachestva zhiznennogo cikla izdelij v mashinostroenii", Novye informacionnye tekhnologii. 

Tezisy dokladov X yubilejnoj Mezhdunarodnoj studencheskoj shkoly-seminara, M., MGIEHM, pp. 48-53.  

11. A. Foks, M. Pratt. (1982). Vychislitel'naya geometriya. Primenenie v proektirovanii i na 

proizvodstve, M.: Mir, pp. 28-36. 

12. K. Lee. (1999). Principles of CAD/CAM/CAE Systems, Addison Wesley. 

 

Рецензент: д.т.н., проф. Конахович Г.Ф., професор кафедри теле-комунікаційних систем 

Національного авіаційного університету. 

 
д.т.н, проф. Козлюк И.А., к.пед.н., доц. Коваленко Ю.Б. 

СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЕКТОМ В АВИАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ 

 

Практика мирового авиастроения показывает, что успешная работа производителя 

авиационной техники на рынке требует постоянного совершенствования деятельности, 

связанной с непрерывным улучшением качества выпускаемой продукции. Решение данной 
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проблемы в первую очередь связано с эффективностью принимаемых конструкторских и 

технологических решений, совершенствованием производственных процессов и технологии 

изготовления. Осуществление перечисленных мероприятий требует больших 

капиталовложений и временных ресурсов. Это увеличивает экономический риск производителя 

авиатехники, связанный с опасностью понести большие убытки, если продукция не будет 

пользоваться достаточным спросом. Наиболее перспективным решением для снижения 

указанного риска является обеспечение качества продукции на начальных этапах жизненного 

цикла (на этапах конструкторско-технологического проектирования). Анализ качества и его 

обеспечения целесообразно производить уже при разработке технического задания, что 

предусмотрено нормативной документацией, устанавливающей порядок разработки и 

постановки продукции на производство.  

Ключевые слова: информационные технологии, технологическое проектирование, 

надежность, авиастроения. 

 

Prof.  Kozlyuk I.A., PhD Kovalenko Yu.B. 

STRUCTURAL ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL DESIGN AND MANAGEMENT OF 

TECHNOLOGICAL PROJECT IN THE AVIATION INDUSTRY 

 

The practice of the world aircraft industry shows that the successful operation of the aircraft 

manufacturer on the market requires constant improvement of activities related to the continuous 

improvement of the quality of the products. The solution to this problem is primarily due to the efficiency 

of the design and technological decisions made, the improvement of production processes and 

manufacturing technology. The implementation of the listed activities requires large investments and 

temporary resources. This increases the economic risk of the aircraft manufacturer, associated with the 

danger of incurring large losses, if the product does not enjoy sufficient demand. The most promising 

solution for reducing this risk is to ensure product quality at the initial stages of the life cycle (at the stages 

of design and technological design). It is advisable to carry out the analysis of quality and its provision 

already in the development of the technical task, which is stipulated by normative documentation, which 

establishes the procedure for the development and production of products for production. With the advent 

of new information technologies, there is an opportunity in the early stages of creating a technological 

project to ensure its quality. The purpose of the article is to study the structural analysis of technological 

design and management of a technological project in the aviation industry. This research is focused, first 

of all, on the design stage of the life cycle of the technical system, when the quality of the projected system 

is laid. To this end, automation systems for technological processes should be introduced; the decision-

making processes should be substantially improved in order to choose specific technologies from 

alternatives on the basis of sound quality criteria, and improved communications in order to take into 

account experts' opinions when making final technological decisions. By creating a design automation 

system at the initial stages of the product life cycle in the Windows family of operating systems and by 

enabling it to transfer data through the API or with the macros, you can provide the designer access to most 

of the middle and higher levels and, as a consequence, their analysis functions. 

Keywords: information technology, technological design, reliability, aircraft construction. 
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РОЗРАХУНОК АКТИВНИХ П'ЄЗОЕЛЕКТРИЧНИХ ФІЛЬТРІВ НА ОСНОВІ 

БАЗОВОГО НАБОРУ ПРОСТИХ ЛАНОК 

 
У статті розглядаються нові принципи та підходи до розробки систем з використанням 

високо-вибіркових частотних фільтрів в приладобудуванні. При проектуванні і розробці систем 

зв'язку, радіозв'язку, радіолокації, систем телеметрії, автоматичного контролю і управління, а 

також в приладобудуванні пропонується використання високо-вибіркових частотних фільтрів зі 

стабільними характеристиками. найкращим технічним рішенням у таких випадках є реалізація 

аналогічних пристроїв на базі активних п'єзоелектричних фільтрів. Так, наприклад, існує 

проблема використання мініатюрних резонаторів камертонового типу. Високе значення їх 

динамічної індуктивності не дозволяє застосовувати останніх в пасивних схемах. Для побудови 

складних фільтрів, пропонується застосовувати каскадно-розв'язане включення ланок активних 

п'єзоелектричних фільтрів. 

Ключові слова: активні п'єзоелектричні фільтри, п'єзоелектричний резонатор, 

інформаційно-вимірювальна система, передаточна функція 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. При проектуванні і розробці систем 

зв'язку, радіозв'язку, радіолокації, систем телеметрії, автоматичного контролю і управління, а 

також в приладобудуванні актуальним завданням є синтез високо-вибіркових частотних 

фільтрів зі стабільними характеристиками. І найбільш вдалим технічним рішенням у таких 

випадках є реалізація подібних пристроїв на базі активних п'єзоелектричних фільтрів [1, 2, 3], 

оскільки вони дозволяють не тільки значно поліпшити масо габаритні і інші техніко-

економічні характеристики пристроїв, але і спростити технологію їх виготовлення, вирішити 

питання узгодження, а також поєднують в собі функції селекції і посилення. Використання 

активних схем п'єзоелектричних фільтрів дозволяє розширити номенклатуру 

використовуваних резонаторів, наприклад, мініатюрних резонаторів камертоного типу, високе 

значення динамічної індуктивності яких не дозволяє застосовувати їх в пасивних схемах [2, 

12, 13]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Найбільш поширеним підходом при побудові 

схем активних п'єзоелектричних фільтрів є застосування активних аналогів мостових схем, 

побудованих на базі операційних підсилювачів [2, 3], оскільки в порівнянні з іншими 

варіантами вони дозволяють забезпечити найбільш високу стабільність параметрів, зокрема 

коефіцієнта посилення, і простіше вирішити питання узгодження [2, 14, 15]. 

Метою роботи є проведення аналізу способів розрахунків активних п'єзоелектричних 

фільтрів на основі базового набору простих ланок. 

Виклад основного матеріалу. Для побудови активних еквівалентів по передавальної 

функції Т(р) (p=jω) пасивної мостової схеми широко використовується модель, заснована на 

її розкладанні на суму двох позитивних дійсних функцій. У цьому випадку схема ланки 

фільтра являє собою два чотириполюсника, входи яких з'єднані паралельно, а виходи 

підключені до суматору (схемою віднімання), реалізованому на операційному підсилювачі [2, 

3], при цьому для простоти розрахунку і настройки кожна секція (чотириполюсник), який 

реалізує дійсні позитивні функції містить не більше одного п'єзоелектричного резонатора. 

Деякі з варіантів таких схем наведені на рис. 1. [10, 11].  

Для побудови складних фільтрів, при такому підході, будемо застосовувати каскадно-

розв'язане включення ланок, а передавальна функція такого фільтру представляється у 

вигляді: 

 Т(р) = ∏ Т𝑖 
𝑞
𝑖=1 (𝑝),  (1) 
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де Т𝑖(p) – передаточна функція i-ї ланки, q – кількість ланок, що визначається технічними 

вимогами до характеристик фільтра. 
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Рис. 1. Схемы для реализации узкополосных активных пьезоэлектрических фильтров 

 

Зазначений набір ланок може бути використаний в якості базового набору схемних 

рішень при створенні системи автоматичного проектування (САПР) вузькосмугових активних 

п'єзоелектричний фільтрів. Перший етап процедури синтезу: рішення задачі апроксимації 

характеристик фільтра, тобто конструювання передавальної функції виду (1) із застосуванням 

методів оптимізації розглядалося в [4, 14, 15]. 

Побудова кінцевої схеми фільтра і розрахунок її елементів пов'язаний зі структурою 

передавальної функції ланок, які закладаються в певний базовий набір використовуваних 

схемних рішень. 

Наприклад, для ланок рис.1, а, б з передаточною функцією у вигляді: 

 

Т(р) =  
р(х4−х1)(р2 +ω∞

2 )

(р3х4+р2+рх3+х2)(рх1+1)
 , 

 

елементи схеми пов’язані з коефіцієнтами Т(р) наступними співвідношеннями: 

параметри еквівалентної схеми заміщення резонатору [4, 14, 15]: 

динамічна ємність  С𝑠 = 1 𝐿𝑠⁄ x2 (динамічна індуктивність 𝐿𝑠 задається, виходячи з 

властивостей п’єзоматеріалу), 
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статична ємність  Ср = х2х4С𝑠 (х3⁄ − х2х4), С =  х1 𝑅н⁄
 
, где  𝑅н=х4 Ср ⁄ . 

Для схеми рис. 1, а: 𝑅1 = 𝑅н, 𝑅2 + 𝑅4 = 𝑅н,  𝑅5 = 𝑅н, 𝑅3 =  𝑅5𝑅4 (𝑅5 − 𝑅4)⁄ . 
Для схеми рис.1,б:  𝑅1 = 𝑅2 = 2𝑅н,  𝑅3 = 𝑅4 + 𝑅6 = 2𝑅н,  𝑅7 = 4𝑅н, 𝑅5 = 𝑅7𝑅6 (𝑅7 − 𝑅6)⁄ . 

Для ланок с двома резонаторами рис. 1, в, г, передаточна функція котрих має вигляд: 

 

Т(р) =  
р(х6−х3)(р2 +ω∞1

2 )(р2 +ω∞2
2 )

(р3х6+р2+рх5+х4)(р3х3+р2+рх2+х1)
, 

 

елементи схеми розраховуються по співвідношенням: 

– параметри першого резонатора: 

 

С𝑠1 = 1 𝐿𝑠1⁄ x1, 

де 𝐿𝑠1 задається, 

 

С𝑝1 = х1х3С𝑠1 (х3⁄ − х1х3),  𝑅н= х3 С𝑝1 ⁄ ; 
 

– параметри другого резонатора: 

 

С𝑝2 =  х6 𝑅н,⁄   С𝑠2 = х5С𝑝2 х6х4⁄ − С𝑝2 ,   𝐿𝑠2 = 1 С𝑠2⁄  . 
 

Резистивні елементи для ланок рис.1, в, г розраховуються так само, як і для елементів 

ланок рис. 1, а, б, відповідно.  

Метод конструювання передавальної функції виду (1) з [4] і наведені вище схеми базового 

набору, а також співвідношення для розрахунку їх елементів можуть бути основою для 

розробки САПР вузько смугових активних п'єзоелектричний фільтрів, аналогічної описаної в 

[5] для розрахунку активних RC- фільтрів. 

Висновки. Метод конструювання передавальної функції виду (1) з [4] і наведені вище 

схеми базового набору, а також співвідношення для розрахунку їх елементів можуть бути 

основою для розробки САПР вузько смугових активних п'єзоелектричний фільтрів, 

аналогічної описаної в [5] для розрахунку активних RC- фільтрів. 
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РАСЧЕТ АКТИВНЫХ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ФИЛЬТРОВ НА ОСНОВЕ 

БАЗОВОГО НАБОРА ПРОСТЫХ ЗВЕНЬЕВ 

 

В статье рассматриваются новые принципы и подходы к разработке систем с 

использованием высокоизбирательных частотных фильтров в приборостроении. При 

проектировании и разработке систем связи, радиосвязи, радиолокации, систем телеметрии, 

автоматического контроля и управления, а также в приборостроении предлагается 

использование высокоизбирательных частотных фильтров со стабильными характеристиками. 

Лучшим техническим решением в таких случаях является реализация аналогичных устройств 

на базе активных пьезоэлектрических фильтров. Так, например, существует проблема 

использования миниатюрных резонаторов камертонного типа. Высокое значение их 

динамической индуктивности не позволяет применение последних в пассивных схемах. Для 

построения сложных фильтров, предлагается применять каскадно-развязанное включение 

звеньев активных пьезоэлектрических фильтров. 

Ключевые слова: активные пьезоэлектрические фильтры, пьезоэлектрический резонатор, 

информационно-измерительная система, передаточная функция. 

 

 
Ph.D. Leshchenko O.I., Ph.D. Yergiev G.N., Sc. D, Banzak O.V., Kudryashov V.A. 

CALCULATION OF ACTIVE PIEZOELECTRIC FILTERS BASED ON THE BASIC 

COLLECTION OF SIMPLE LIGHTS 

 

The article considers new principles and approaches to the development of systems using highly 

selective frequency filters in instrument making. When designing and developing communication systems, 

radio communications, radar systems, telemetry systems, automatic monitoring and control, as well as in 

instrument making, it is proposed to use highly selective frequency filters with stable characteristics. The 

best technical solution in such cases is the implementation of similar devices based on active piezoelectric 

filters. For example, there is the problem of using tuning-type miniature resonators. The high value of their 

dynamic inductance prevents the use of the latter in passive circuits. To construct complex filters, it is 

proposed to use a cascade-unbundled inclusion of units of active piezoelectric filters. 

Keywords: active piezoelectric filters, piezoelectric resonator, information measuring system, transfer 

function. 
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Шевченко В.В. (ВІКНУ) 

Кравченко О.І. (ВІКНУ) 

 

АНАЛІЗ СПОСОБІВ ВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ РАДІОПРОСТОРУ ЗА 

ДОПОМОГОЮ SDR ТЕХНОЛОГІЇ 
 

У статті розглянуто особливості застосування SDR технології у військовій сфері, порядок 

взаємодії між засобами зв’язку попередніх поколінь і сучасними системами. Визначено, що 

запропонована SDR технології моніторингу радіопростору дає змогу здійснювати взаємодію між 

засобами зв’язку попередніх поколінь із сучасними системами зв’язку. Оновлення військових 

систем радіозв’язку не може зрівнятись темпами з ринком сучасних цивільних комунікаційних 

засобів. Тому дуже важливо щоб сучасні системи зв’язку і старі системи могли працювати 

сумісно і без втрати боєздатності засобів зв’язку військових підрозділів.  

Розглянута концепція SDR дає змогу визначати базові параметри приймально-

передавального пристрою саме програмним забезпеченням, а не апаратною конфігурацією, як в 

класичних конструкціях та дозволяє на рівні програмного забезпечення реалізувати 

багаторежимність, багатодіапазонність, прихованість від радіоелектронної розвідки 

противника. 

Ключові слова: SDR технологія, військова система радіозв’язку, передавальний пристрій, 

комунікаційні засоби, система моніторингу. 

 

Вступ та постановка проблеми. Сучасні радіостанції здатні передавати як звукові 

повідомлення, так і обмінюватись даними, в тому числі зображеннями і навіть відео, з досить 

великою швидкістю. Радіостанції з параметрами, що задаються програмно відкриває нові 

можливості, для радіо прийому та передачі. Головне завдання, яке ставлять перед собою 

розробники таких трансиверів – об’єднання можливостей комп’ютера та радіостанції. 

Операційна система SDR, як правило використовує відкриту архітектуру і це дозволяє таким 

пристроям обмінюватись інформацію між собою. Одним з пріоритетних напрямків розвитку 

систем SDR, безумовно, є створення багато протокольних радіосистем. Цей напрямок має 

високу ступінь комерціалізації, завдяки чому воно отримало активний розвиток. 

У зовсім недавньому минулому бездротові радіосистеми мали таку конструкцію, що  

підтримували один або два типи сигналу та між собою могли зв'язуватися тільки з 

однотипними пристроями. Це було і є сильним обмеженням та ускладнює організацію зв'язку 

між різнотипними пристроями. У зв'язку з цим постійно виникала потреба в радіо з гнучкою 

архітектурою, яка могла б змінюватися за допомогою програмного забезпечення. Так 

з'явилося словосполучення Software Defined Radio (рідше можна зустріти термін Software 

Radio - «програмне радіо»), в яких вид модуляції передавача управляється вбудовуваним 

мікроконтролером. Очевидно, що і приймач для демодуляції сигналу також використовує 

програмні засоби. Іншим важливим фактором використання систем SDR стала заміна 

більшості аналогових компонентів і спеціалізованих великих інтегральних мікросхем 

трансиверами (або приймачами) з максимально високими можливостями для програмування.  

Шифрування сигналів програмується і є доволі гнучким. Наприклад, на SDR радіостанції 

можливо завантаження (використання) відомого алгоритму шифрування SINCGARS, або 

іншого спеціалізованого програмного забезпечення. Радіостанції з параметрами, що задаються 

програмно, відкривають нові можливості, для радіоприйому та передачі [1]. Таким чином SDR 

дає користувачу велику функціональну гнучкість, яка реалізовується на єдиній апаратній 

платформі, і здатна працювати з різними класами радіозв’язку. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Історично однією з перших реалізацій була 

система SPEAKeasy, яка стала успішним проектом по використанню комунікаційних систем 

на базі технології Software Defined Radio у військовому обладнанні США. Система 

випробовувалася в США в 1970 році. SPEAKeasy дозволяла цифровій апаратній платформі 
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загального призначення здійснювати зв'язок з іншими системами в широких діапазонах 

частот, видів модуляції, методів кодування даних і варіювання інших параметрів.  

Комерційні реалізації системи SDR діляться на: платформи для реалізації базових 

станцій, пристрої і термінали споживчої категорії. Як правило, продуктивність останніх 

становить 1 млн. операцій в секунду і вони в першу чергу орієнтовані на роботу від 

автономних джерел живлення (батарей, акумуляторів). 

Не менш важливим є застосування SDR технології при організації мобільного зв’язку. 

Багато дослідницьких лабораторій, виробників обладнання мобільної телефонії, 

дивляться в бік технології Software Defined Radio, як на альтернативу традиційній архітектурі 

сьогоднішніх стільникових телефонів. Апаратне забезпечення стільникового телефону з 

архітектурою SDR потенційно підтримує всі стандарти мобільної телефонії, а його фактичні 

параметри визначаються завантаженою прошивкою вбудованого програмного забезпечення 

(ПЗ). Однак на цьому переваги телефонів на базі архітектури SDR не закінчуються. Такий 

мобільний пристрій спроможний більш ефективно використовувати радіочастотний спектр і 

споживану від джерела живлення енергію, легко перемикатися з одного стандарту зв'язку на 

інший (наприклад, з GSM на PDC, або з GSM на EDGE для поновлення можливостей 

телефону)[2]. 

Досвід проведення Антитерористичної операції на Сході України показав ряд дуже 

суттєвих недоліків в організації управління бойовими підрозділами Збройних Сил. 

Підвищення ефективності системи воєнної безпеки можливе за рахунок використання  

існуючих зразків озброєння і військової техніки, в поєднанні з сучасними 

високотехнологічними системами та впровадження в практику інноваційних технологій 

виробництва. Сучасні радіостанцій здатні передавати як звукові повідомлення, так і 

обмінюватись даними, в тому числі зображеннями, навіть відео з досить великою швидкістю 

[3]. 

Результати аналізу невідповідностей між ефективністю і вимогами до засобів зв’язку 

частин та підрозділів ЗС України вказують на відсутність програм та наявність чітких 

злагоджених дій в діяльності наукових структур, відносно модернізації існуючих технічних 

засобів управління ЗС України з впровадження SDR технологій в нові розробки та проекти 

[4,5]. Тому аналіз концепції ведення моніторингу радіопростору за допомогою технології  SDR 

технології є актуальним саме у військовій сфері для організації якісного управління 

підрозділами Збройних Сил України. 

Викладення основного матеріалу. Головне завдання для розробників таких 

трансиверів – об’єднання можливостей комп’ютера та радіостанції. Операційна система SDR, 

як правило, використовує відкриту архітектуру і це дозволяє пристроям обмінюватись 

інформацію між собою. Шифрування сигналів програмується і є доволі гнучким. Наприклад, 

на SDR радіостанції можливо завантаження (використання) відомого алгоритму шифрування 

SINCGARS, або іншого спеціалізованого програмного забезпечення. 

SDR технологія дає користувачу велику функціональну гнучкість, яка реалізовується на 

єдиній апаратній платформі, і дає змогу працювати з різними класами радіозв’язку. 

Однією з ключових переваг SDR у військовій сфері, є взаємодія між засобами зв’язку 

попередніх поколінь і сучасними системами. Оновлення військових систем радіозв’язку не 

може зрівнятись темпами з розвитку сучасних цивільних комунікаційних засобів. Тому дуже 

важливо, щоб нові і старі системи могли працювати сумісно і без втрати боєздатності.  

SDR здійснює адаптацію до спектрів протоколів. Таким чином, можлива взаємодія між 

різними моделями радіостанцій. Також SDR може виконувати роль ретранслятора і брати 

участь в створенні безпровідних мереж передачі даних, автоматично, без необхідності 

введення даних користувачем. При цьому оператор може використовувати станцію для зв’язку 

в будь-який момент часу. 

Розглянемо більш детальніше принцип роботи та будови SDR. 

Принцип роботи SDR (Software-defined radio) – програмно визначена радіосистема, в 

якій всі аспекти її роботи визначаються за допомогою універсальних апаратних засобів 
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загального призначення, які конфігуруються програмно. За допомогою програмного 

забезпечення можна встановлювати та змінювати радіочастотні параметри: діапазон частот та 

тип модуляції. SDR виконує цифрову обробку сигналів на персональному комп’ютері, або, 

якщо розглядати автономний SDR трансивер, обробка відбувається на ПЛІС (програмована, 

логічна, інтегральна схема). Однією з головних переваг такого радіоприйому є можливість 

одночасного моніторингу великої кількості радіопотоків в режимі реального часу. 

Ідеальне SDR складається з АЦП/ЦАП (аналогово-цифровий перетворювач/цифрово-

аналоговий перетворювач), антени та приладу для цифрової обробки сигналів (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Ідеалізована структурна схема SDR трансивера 

 

Існує два найпопулярніших принципи побудови SDR приймачів: супергетеродинний; 

приймач прямого перетворення. 

Супергетеродинний приймач. Структурна схема супергетеродинного приймача 

зображена на рис. 2. 

 

 

 
 

Рис. 2. Структурна схема супергетеродинного приймача 

 

Перевагами такої схеми є: якісна селекція сигналів; низький вплив ефекту прямого 

детектування. Недоліками: складність схеми; використання декількох гетеродинів; наявності 

фільтрів ПЧ, що ускладнює реалізацію на одній мікросхемі. 

Приймач прямого перетворення. Структурну схема приймача прямого перетворення 

зображено на рис. 3.  
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Рис. 3. Структурна схема приймача прямого перетворення 

 

Такий приймач простіший за попередній, адже в ньому мінімальна кількість вузлів 

необхідних для прийому сигналу. Сигнал потрапляє на МШП (малошумний підсилювач) і 

преселективний фільтр, далі за допомогою єдиного гетеродину сигнал переноситься на 

частоту прийму. До переваг такої схеми слід віднести простоту конструкції; зручність при 

побудові на інтегральних мікросхемах та невисокі вимоги до преселективних фільтрів. 

Недоліки: вплив ефекту прямого детектування, більш жорсткі вимоги до гетеродину оскільки 

саме від нього залежить на якій частоті буде працювати приймач. 

Слід зауважити, що для обох технологій побудови SDR можлива реалізація I/Q сигналів 

як в аналоговій частині, так і цифровими засобами. Частіше обирають варіант реалізації I/Q 

сигналів в аналоговій частині, адже таким чином вдається розширити смугу передачі сигналу. 

Для цифрової системи обробки можливо розширити смугу прийому так, щоб частота 

дискретизації як мінімум в два рази перевищувала частоту сигналу, що дискретизується. Тобто 

АЦП зможе відтворювати лише ті сигнали, які в два рази нижче його частоти  дискретизації. 

Якщо використовувати технологію приймача з одним АЦП, а отже з цифровим виділенням I/Q 

сигналів, то смуга прийому буде вдвічі нижче частоти АЦП.  

Проте якщо використовувати реалізацію приймача з аналоговим виділенням I/Q сигналів 

(два АЦП), то частота прийому стає рівною частоті дискретизації АЦП. Це стає можливим 

саме завдяки I/Q сигналам, адже вони представляють собою компоненти одного і того ж 

сигналу, проте зсунуті по фазі на 90°. Якщо обидва АЦП зв’язані за тактовою частотою, то 

при надходженні сигналу беруться одночасно відліки по I і Q сигналах. Отже за кожен такт 

дискретизації береться відлік одного і того ж сигналу. Відліки представляють собою рівні 

одного сигналу зсунуті по фазі (в часі). Таким чином отримуємо смугу частот, рівну частоті 

АЦП. 

Роль аналогово-цифрового перетворювача в SDR приймачі та принцип його роботи. 

Аналого-цифровий перетворювач служить для перетворення аналогового сигналу, що 

надійшов на антену, у цифровий сигнал для подальшої його обробки. Для розуміння принципу 

дії АЦП розглянемо приклад дискретизації в часі. Така процедура здійснюється за допомогою 

схеми зображеної на рис. 4. 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 4. Схема “вибірки/зберігання” 
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Схема складається з транзисторного ключа VT, та ємності C. Ключ періодично (з 

періодом Т) відкривається короткими тактовими імпульсами, тривалість яких значно менша 

за період відкриття. Вхідна напруга U(t) через транзисторний ключ надходить на ємність C і 

встановлює на ній таку саму напругу Uвих, яка в даний момент існує на вході. Після того, ключ 

закривається і напруга на виході зберігається незмінною протягом часу T, аж доки не виникне 

наступний тактовий імпульс. За час T і здійснюється перетворення напруги на цифровий 

сигнал. Після дискретизації відбувається його квантування і кодування. На цьому етапі по 

заданому дискретному сигналу, створюється цифровий кодований сигнал. Цифровий сигнал, 

описується подібною до дискретизованого - функцією, проте ця функція стає квантованою, 

тобто здатною приймати лише ряд дискретних значень, які і називаються рівнями 

квантування. Рівні квантування формуються шляхом розбиття всього діапазону, в якому 

змінюється аналоговий сигнал, на ряд ділянок, кожній з яких присвоюється певний номер. Ці 

номери попередньо кодуються, частіше за все двійковим кодом, а число N обирають рівним 

2m, де m-розрядність коду.  

Квантування може бути здійснено двома способами. В одному відстань між довільними 

двома сусідніми рівнями, (крок квантування) буде однаковою. Це так зване лінійне 

квантування. Спосіб коли крок квантування змінюється, називається нелінійним 

квантуванням. Квантування, під час аналогово-цифрового перетворення зображено на рис. 5. 

АЦП послідовного типу з порозрядним кодуванням зображено на рис. 5. Цифровий 

апарат (ЦА) по команді „Пуск” виробляє послідовність чисел в двійковому коді. Числа 

поступають на вхід цифрово-аналоговий перетворювач ЦАП, звідки перетворена інформація 

поступає на вхід компаратора К, де вона порівнюється з Uвх , при рівності Uвх і Uцап автомат 

зупиняється і на його вході формується код, що відповідає Uвх . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Функціональна схема АЦП 

 

Найважливішими характеристиками АЦП для SDR приймача є частота дискретизації та 

розрядність. Розрядність АЦП характеризується кількістю дискретних значень, які 

перетворювач може видати на виході. В двійкових АЦП (в SDR використовуються переважно 

двійкові АЦП) розрядність вимірюється в бітах. Розрядністю АЦП визначається також 

розділену мінімальну зміну величини вхідного аналогового сигналу, яке може бути 

зафіксоване перетворювачем. Наприклад у мікроконтролері з вбудованим АЦП, нижня 

границя перетворюваних сигналів становить 0 В, а верхня 5 В. У випадку збільшення сигналу 

на 4,9 мВ результат перетворення збільшиться на 1. Якщо для цього ж діапазону вхідних 

сигналів використовувати АЦП з більшою розрядністю, то можна зафіксувати і меншу зміну 

сигналу, тобто отримати більш точну дискретизацію. 
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На практиці на роздільну здатність АЦП також впливає відношення сигнал/шум вхідного 

сигналу. За великої інтенсивності шумів на вході АЦП розрізнити сусідні рівні вхідного 

сигналу стає складніше, тобто погіршується роздільна здатність. Для цього вводиться поняття 

ефективної розрядності АЦП, яка завжди менша за реальну. У випадку перетворення сигналу 

з сильними шумами молодші розряди вихідного коду не несуть корисної інформації, адже 

містять в собі шум. Для більш складного моделювання і розрахунків застосовується 

спеціальне програмне забезпечення. Одна з найпопулярніших і простих програм для Windows, 

має зручний інтерфейс та швидко налаштовується (рис. 6). До початкового функціоналу 

належать перегляд спектру, “водоспад” (зміна інтенсивності сигналу у часі), запис прийнятих 

даних та цифрова обробка шумів, широкий вибір налаштувань. У будь-який час цей 

функціонал можна розширити за допомогою плагінів. 

 

 
 

Рис. 6. Зображення “водоспад” (зміна інтенсивності сигналу у часі). 

 

Апаратна частина – окремий пристрій, формат виконання необхідно узгодити, 

наприклад – для розміщення в промислову стійку (або плату), побудований за технологією 

SDR (Software-defined Radio). Основна функція – прийом та дискретизація радіосигналів у 

визначеному діапазоні. На платі можливе розміщення програмованої логічної інтегральної 

схема (ПЛІС), для здійснення фільтрації каналів у смузі пропускання, детектування та їх 

демодуляції. На відміну від звичайних цифрових мікросхем, логіка роботи ПЛІС не 

визначається при виготовленні, а задається за допомогою програмування. Для цього 

використовуються програматори і налагоджувальні середовища, що дозволяють задати 

бажану структуру цифрового пристрою у вигляді принципової електричної схеми або 

програми на спеціальних мовах опису апаратури (Verilog, VHDL, AHDL та інших). 

До ПЕОМ плата підключається через Gigabit Ethernet, або через порт USB, по якому 

здійснюється управління з допомогою команд, документально описаних, та переданих у 

цифровому вигляді сигналу до ПЕОМ. В табл. 1 зазначено основні технічні характеристики 

для апаратної частини. 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%83_%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/Verilog
https://uk.wikipedia.org/wiki/VHDL
https://uk.wikipedia.org/wiki/AHDL
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Таблиця 1 

Необхідні технічні характеристики апаратної частини.  

 

Характеристики Значення 

Діапазон робочих частот, МГц 1-2400 

Розрядність АЦП, біт 14-16 

Смуга пропускання, МГц 10 

Формат запису смуги пропускання I/Q відліки 

Вхідний опір, Ом 50 

Інтерфейс обміну даними з ЕОМ Gigabit Ethernet, USB 3.0 

Сумісність з операційними системами Windows, Linux 

 

Операційна система SDR, використовувана в США, називається комунікаційним 

програмним забезпеченням з відкритою архітектурою (SCA – Software Communications 

Architecture), і це дозволяє SDR-пристроям обмінюватися інформацією один з одним. 

Шифрування сигналів є перепрограмованим і гнучким. Наприклад, алгоритми шифрування 

Single-channel Ground and Airborne Radio System (SINCGARS) можуть бути завантажені на 

SDR-радіостанцію, але якщо буде потрібно може бути завантажено інше програмне 

забезпечення (ПЗ). Таким чином, SDR передбачає велику функціональну гнучкість, засновану 

на єдиній апаратній платформі.  

Сучасні радіостанції можуть передавати не лише голосові повідомлення, але і 

обмінюватися даними, у тому числі зображеннями і навіть відео, з досить великою швидкістю. 

Насправді, радіостанція з програмованими параметрами (SDR – Software-defined Radio) 

відкриває нові горизонти можливостей  у військовій сфері. Принцип SDR технологій – 

поєднання можливостей комп'ютера і радіостанції. Ще порівняно недавно радіостанції мали 

лише набір вбудованих функцій. Пристрій з SDR використовуючи декілька рівнів 

програмного забезпечення для виконання різних завдань, так само як і настільний комп'ютер, 

може, наприклад, виробляти обробку тексту, забезпечувати перегляд інтернету - ресурсів, а 

також управління базами даних залежно від вимог користувача. 

Доволі часто під ефективним управлінням розуміється певний варіант впливу на систему 

ведення радіорозвідки на базі SDR, яка приводить до бажаного результату.  

Як один із можливих варіантів побудови адекватної моделі є використання індуктивних 

методів математичного моделювання, які в ході складання моделі ведення радіорозвідки на 

базі SDR технології керуються фактичними даними і позбавлені суб’єктивності дослідника. 

[8,9].  

Висновки. Однією з ключових переваг SDR у військовій сфері, є взаємодія між засобами 

зв’язку попередніх поколінь із сучасними системами, що надасть змогу без втрати 

боєздатності використовувати військові систем радіозв’язку в поєднанні (інтеграції) з ринком 

сучасних цивільних комунікаційних засобів. 

Розвиток систем та засобів радіозв’язку, передбачає широке використання у 

різнотипних радіозасобах, резервування каналів та інформаційних напрямків, 

завадозахищеності криптостійкості, швидкості передачі інформації. Тому важливим та 

актуальним завданням є врахування передового досвіду застосування SDR-технологій при 

удосконаленні існуючих та розробці нових засобів зв’язку.  

До вагомих переваг SDR-технологій слід віднести наступні переваги: не потребує 

настроювання; низька чутливість до температури і розкиду параметрів компонентів 

елементної бази; простота реалізації фільтрів, що перебудовуються, з придушенням більше 80 

дБ; висока точність і широкий діапазон перебудови фази і частоти гетеродина. Найбільшим 

недоліком є висока вартість та малий діапазон робочих температур. 

Значна зацікавленість перевагами SDR-технологій з боку великих виробників і 

споживачів телекомунікаційного обладнання, обумовлена впровадженням пристроїв з 
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підтримкою SDR, що дозволяє підвищити ефективність, скоротити витрати на модернізацію, 

а також знизити вартість і терміни впровадження нових стандартів зв'язку. 

SDR-технології дозволяють на рівні програмного забезпечення реалізувати 

багаторежимність, багатодіапазонність, прихованість від радіоелектронної розвідки 

противника, та ефективне використання  засобами зв’язку на етапах підготовки та ведення 

бойових дій. 
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к.т.н., с.н.с. Охрамович М.Н., Шевченко В.В., Кравченко О.И. 

АНАЛИЗ СПОСОБОВ ВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА РАДИО ПРОСТРАНСТВА С 

ПОМОЩЬЮ SDR ТЕХНОЛОГИИ 

 

В статье рассмотрены особенности применения SDR технологии в военной сфере, порядок 

взаимодействия между средствами связи предыдущих поколений и современными системами. 

Определено, что предложенная SDR технологии мониторинга радио пространства позволяет 

осуществлять взаимодействие между средствами связи предыдущих поколений с современными 

системами связи. Обновления военных систем радиосвязи не может сравниться темпами с 

рынком современных гражданских коммуникационных средств. Поэтому очень важно, чтобы 

современные системы связи и старые системы могли работать совместно и без потери 

боеспособности средств связи военных подразделений. 

Рассмотрена концепция SDR позволяет определять базовые параметры приемо-

передающего устройства именно программным обеспечением, а не аппаратной конфигурацией, 

как в классических конструкциях и позволяет на уровне программного обеспечения реализовать 

много режимность, многодиапазоность, скрытность от радиоэлектронной разведки 

противника. 

Ключевые слова: SDR технология, военная система радиосвязи, передающее устройство, 

коммуникационные средства, система мониторинга. 

 

Ph.D. Ohramovich M.M,  Shevchenko V.V., Kravchenko O.I. 

ANALYSIS MANAGEMENT METHODS OF RADIO MONITORING SPACE WITH ADVANCED 

SDR TECHNOLOGY 

 

Aspects of SDR technology military utilizing and ways of previous generation communication systems 

interaction with contemporary ones have been considered in the paper. One has been determined that 

proposed radio spectrum monitoring SDR technology allow the previous generation communication systems 

interact with brand new ones. The military communication systems renovation unable beat the rate of 

commercial communication system market evolution. So interoperability without operational loss between 

contemporary communication systems and older ones is extremely important.  

Considered SDR concept allow to determine main modern communication system transmitter 

parameters exactly by software modification instead of hardware change in traditional ones and realize 

multi mode multi band security and dense countermeasure durability features. 

High customers and producers interest in SDR telecommunication equipment improvement is 

determined by effectiveness increase beside modernization costs decrease and new waveform improvement 

time span and value span reduction. 

The great advantage of SDR technology is conjunction of PC features and radio communication 

transmitter functionality. 

Software Communications Architecture open architecture software let the SDR units exchange 

information to each other cipher and over program waveforms. 

Several program level of software utilization just like in PC, let for example process texts, browse 

WWW, manage the database in accordance with customer needs. Finally SDR technology let realize multi 

mode multi band security features by software means and effectively use communication systems all stage 

of warfare long. 

Keywords: SDR, military communications, transmitter, communication units, spectrum monitoring 

system. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ КОМПОНЕНТІВ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖ 
 

У статті розглянуто питання розробки та впровадження сучасних сенсорних мереж які  є 

одними із сучасних та перспективних напрямків розвитку розподілених систем моніторингу та 

управління ресурсами, процесами, життєдіяльністю людини.  Основними вузлами таких мереж 

є малогабаритні пристрої, що виконують одночасно вимірювальні, обчислювальні та 

комунікаційні функції. Характерна їхня особливість полягає в обмеженості обчислювальних і 

комунікаційних ресурсів та вимог до тривалої роботи від джерела живлення.  

Такі вузли не обмінюються повідомленнями між собою, а тільки передають дані своїх 

сенсорів та ретранслюють дані сенсорів інших вузлів. При цьому в системах моніторингу окремі 

вузли можуть знаходитись на значній відстані від базової станції, що висуває додаткові вимоги 

до протоколів та надійності передачі. Оскільки сфери застосування сенсорних мереж постійно 

розширяються у різних сферах діяльності людини, з’являються нові типи датчиків - тому 

розглянуто основні нейрофізіологічні механізми сенсорних систем людини.   

Також  гостро ця проблема стосується сенсорних мереж, які використовуються для збору 

та обробки мультимедійних даних. Передача мультимедійних даних у сенсорних мережах - це 

найбільш енергетично затратна операція, яка використовує значну енергію, проте  локальна 

обробка даних у безпровідних вузлах надасть змогу зменшити енерговитрати на передачу даних 

за рахунок використання ефективних методів обробки даних.  

Ключові слова: сенсорна мережа, протоколи передачі даних, механізми сенсорних систем 

людини, архітектура мережі, мультимедійні дані, системи моніторингу. 

 

Вступ. Сучасні телекомунікаційні системи – це та галузь індустрії без вирішень якої 

сьогодні повноцінно не може функціонувати практично ніяка організація, служба, 

підприємство. Добробут та ефективна робота держави безпосередньо залежать від стану її 

телекомунікаційної і інформаційної розвиненості, від послуг з необхідним  рівнем якості і 

доступності можуть забезпечити ці технології, що існують сьогодні. Ми спостерігаємо стрімке 

зростання кількості мобільних пристроїв у населення і, відповідно, потенційних користувачів, 

охочих мати швидкий безпровідною доступ в Інтернет, причому в будь-якій точці і без розриву 

всіх сеансів зв'язку. Проте рівень доступності послуг далеко не той, щоб задовольнити потреби 

всіх охочих та стан послуг, якість їх виконання не завжди відповідають сучасним вимогам.  

Одним з альтернативних підходів до задоволення наростаючих потреб є клас мереж із 

змінною топологією. Основні особливості сенсорних мереж у порівнянні з іншими системами 

організованої передачі даних очевидні – малий радіус зв'язку окремого вузла, обмежені та не 

відновлювальні джерела живлення, низькі обчислювальні можливості та малий об'єм 

доступної пам'яті, високі вимоги до масштабування застосованих алгоритмів, адаптивність 

хаотичних змін топології. Усі наведені особливості накладають певні обмеження на 

використані у сенсорних мережах стеки протоколів у цілому та на алгоритми часової 

синхронізації. Для вузлів сенсорної мережі необхідно забезпечити синхронізацію внутрішні 

систем такту із глобальним часом мережі, адже кожен вузол має бути абсолютно автономним. 

У енергозберігаючих режимах споживання пристроїв може складати лише одиниці 

мікроампер. Проте, необхідно щоб пристрої знали очікуваний час виходу на зв’язок сусідніх 

пристроїв - необхідна часова синхронізація. 

Сенсорна мережа - це розподілена мережа, що самоорганізується та складається із безлічі 

датчиків чи сенсорів і виконуючих пристроїв, об'єднаних між собою за допомогою 

радіосигналу. Область покриття подібної мережі може становити від декількох метрів до 

декількох кілометрів за рахунок здатності ретрансляції повідомлень від одного елемента до 

іншого. Із самого початку розвитку індустрії сенсорних мереж для об'єднання різнопланових 

пристроїв була необхідна технологія для об'єднання усіх пристроїв у єдину мережу на базі 
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протоколу бездротового зв'язку, котра мала бути простою та дешевою у використанні, проте, 

у той же час, достатньо надійною для передачі даних на відстані, відповідні до розміру окремої 

будівлі. Раніше не існувало бездротового стандарту, що відповідав би специфічним потребам 

пристроїв, найважливішим параметром яких є довгострокове використання батарей та 

підтримка великої кількості пристроїв у мережі, бо їм необхідні не велика пропускна 

можливість, а низький рівень латентності та економічне енергоспоживання.  

Постановка задачі. Розвиток галузі електроніки та безпровідних технологій передачі 

даних став основою для створення нового класу нових  розподілених комп’ютерних систем - 

сенсорних мереж, які набувають ширшого застосування. Сенсорні мережі є одним із сучасних 

та перспективних напрямків розвитку розподілених систем моніторингу і управління 

ресурсами та процесами. Вузлами таких мереж є малогабаритні пристрої, що виконують 

одночасно вимірювальні, обчислювальні та комунікаційні функції. Характерна їхня 

особливість полягає в обмеженості обчислювальних і комунікаційних ресурсів та вимог до 

тривалої роботи від автономного джерела живлення пристрою. Безпровідні вузли не 

обмінюються повідомленнями між собою, а тільки передають дані своїх сенсорів і 

ретранслюють дані сенсорів інших вузлів на базову станцію. При цьому в системах 

моніторингу окремі вузли можуть знаходитись на значній відстані від базової станції, що 

висуває додаткові вимоги до протоколів маршрутизації та надійності передачі даних. 

Особливо гостро ця проблема стосується сенсорних мереж, які використовуються для збору 

та обробки мультимедійних даних.  Передача даних у сенсорних мережах - це найбільш 

енергетично затратна операція, яка використовує понад 70% енергії, натомість локальна 

обробка даних у безпровідних вузлах дасть змогу зменшити енергозатрати на передачу даних 

за рахунок використання ефективних методів обробки та протоколів передачі даних [1]. 

Водночас використання сенсорних мереж у системах критичного застосування ставить 

підвищені вимоги до надійності та продуктивності функціонування на всіх рівнях взаємодії 

еталонної моделі відкритих систем. Оскільки у сенсорних мережах використовують відкрите 

середовище передачі сигналів, важливою залишається проблема забезпечення високої 

надійності передачі даних, вирішення якої сприятиме підвищенню ефективності 

функціонування сенсорних мереж загалом. Однак у процесі створення сенсорних мереж 

виникає суперечність - у загальному випадку застосування методів обробки та передачі даних, 

що забезпечують високу надійність передачі, призводить до зниження продуктивності мережі 

чи зростання обчислювальної складності і підвищення енергозатрат. Існуючі підходи та 

методи обробки даних, які функціонують у позиційних системах числення, не можуть 

забезпечити підвищені вимоги до надійності передачі даних без зниження продуктивності 

мережі при обмежених апаратних ресурсах та використанні автономного живлення. Однак 

наявні  у цій сфері обробки даних у системі залишкових класів не враховують ряд обмежень, 

які доцільно взяти до уваги при створенні сенсорних мереж. Окрім прив'язки, отриманої 

мережею в процесі роботи даних, до карти місцевості, інформація про координати об'єктів 

буде задіяна в процесі функціонування самої мережі: побудова ефективних, з точки 

зору енергоспоживання, алгоритмів маршрутизації, збір зібраних даних. У зв'язку з цим 

розробка алгоритмів визначення координат об'єктів в сенсорній мережі стає вельми 

актуальним завданням [2]. 

Таким чином, ця науково-технічна проблема є актуальною для підвищення 

продуктивності та надійності функціонування сенсорних мереж, вирішення якої зумовлює 

необхідність розробки методів, засобів, механізмів обробки даних на основі нових досліджень 

та досягнень сучасних технологій. 

Основна частина. Сенсорна мережа загалом складається з великої кількості 

мініатюрних вузлів, кожен з яких містить контролер, передавач та автономне джерело 

живлення. Вузли обладнані сенсорами, здатними реєструвати інформацію про параметри та 

характеристики навколишнього середовища (відео, аудіо, температуру, забруднення, 

вологість тощо). Результати вимірювань передаються від вузла до вузла в обчислювальний 

центр для обробки та аналізу. Таким чином, сенсорна мережа дозволяють краще зрозуміти 
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навколишнє середовище. В останній час застосування сенсорних мереж направлено по 

основним напрямкам - військове застосування, дослідження навколишнього середовища, 

охорона здоров’я, використання в будинках, різні  комерційні області. Як правило, сенсорні 

мережі для збору інформації в зонах спостереження використовують статичні сенсорні вузли. 

Однак, через динамічний характер подій в зонах, що досліджуються, при використанні 

статичної сенсорної мережі можна зіткнутися з проблемами [2]:  

- Початкове розгортання сенсорної мережі не може гарантувати повне покриття ділянки, 

яку потрібно дослідити та зв’язність усієї мережі. Як правило, сенсори можуть бути розкидані 

у регіоні, що досліджується, літаком або роботом. Але, це не може гарантувати покриття всієї 

області і може виявитись, що область буде розділена на декілька не зв’язних під мереж, навіть 

якщо розкинута велика кількість вузлів. Крім того, динамічна зміна регіону і наявність 

перешкод робить цю проблему досить актуальною.  

- Сенсори мають автономне живлення. Це може привести до виходу з ладу одного або 

декількох вузлів, що в свою чергу може привести до дірок у мережі. Крім того, ці вузли можуть 

порушити підключення до мережі. В умовах нестабільної ситуації в регіоні, що досліджується, 

може бути складно зарядити сенсори чи замінити сенсори.  

- Сенсорна мережа може бути потрібна для підтримки багатьох задач в різних умовах. 

Вимоги щодо мережі не можуть бути завжди задоволені за рахунок розгортання великої 

кількості вузлів, оскільки використання резервів на всі можливі комбінації мережі не є 

економічно доцільним.  

- Для деяких задач потрібно залучити більш складні датчики. Більш складні пристрої, 

такі як камери, можуть дати можливість отримати більше інформації. Тим не менш, 

нездійсненним є оснащення камерою кожен вузол через їх велику кількість.  

Вводячи мобільність всіх або деяких вузлів в сенсорні мережі, можна розширити її 

можливості стосовно гнучкості для підтримки декількох задач та обробляти вищезазначені 

проблеми. Хоча сенсорна мережа зазвичай розглядається як однорангова мережа, в якій вузли 

розширені сенсорними можливостями, мобільні сенсорні мережі і мобільні однорангові 

мережі суттєво відрізняються. В мобільних сенсорних мережах повинна бути можливість 

контролювати рух мобільних датчиків для виконання різних задач [3]. 

Оскільки сфери застосування сенсорних мереж постійно розширяються у різних сферах 

діяльності людини, з’являються нові типи датчиків, тому є необхідність розглянути основні 

нейрофізіологічні механізми сенсорних систем. Сенсорні системи людини - це анатомічно 

організована у структурах мозку система утворень та зв'язків, що слугує для знаходження і 

кодування інформації певної модальності. У нормі сенсорні системи здійснюють свою 

діяльність у тісній взаємодії одна з іншою. Перетворення різних форм енергії на єдину мову 

нервових сигналів у сенсорних системах здійснюється у чотири етапи: 

1. Перетворення - виникнення взаємодії між стимулом і спеціальними молекулярними 

рецепторами. 

2. Генералізація рецепторного потенціалу - зміни у молекулярному рецепторі, які 

призводять до перетворень та змін мембранного потенціалу рецепторної клітини, 

хеморецептора, механічного та фоторецепторів.  

3. Поширення потенціалу - перехід від рецепторного потенціалу до імпульсу 

(здійснюється всередині тіла клітини, у нервовому волокні або між ділянками сенсорної 

перебудови та ділянкою, де виникає імпульс). Рецепторні та синапатичні потенціали 

поширюються за рахунок електричних потенціалів. 

4. Перекодування відповіді рецептора в імпульсний розряд, що здійснюється в 

аферентному нервовому волокні, яке є носієм інформації решти відділів нервової системи. 

Сенсорний провідний шлях складається з ряду специфічно спеціалізованих нейронів, які 

об'єднані у специфічні сенсорні модулі через різні види синапатичних з'єднань (хімічних, 

електричних, електрохімічних). Всі мережі, які входять до складу провідних шляхів, 

організовані за модульним принципом і становлять сенсорну систему. В різних сенсорних 

системах ці мережі мають ряд спільних властивостей (дивергенцію та конвергенцію). Так, 
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аксони, що надходять, можуть передаватись до кількох центрів одразу, а аксони з різних 

джерел - конвертувати в одному конкретному центрі. Формування ланцюгів зв'язку зумовлене 

наявністю часової послідовності у передачі подразника. Тому при розробці датчиків  

враховують сенсорну систему людини – а це система організму, що забезпечує сприйняття та 

перероблення інформації про зміни довкілля та стан внутрішнього середовища організму. 

Сенсорні системи (від лат. sensus [сенсус] - відчуття), або аналізатори — складні чутливі 

системи [4], які сприймають та аналізують інформацію і забезпечують зв'язок організму з 

довкіллям. Органи, які сприймають інформацію та передають у вищі відділи, називаються 

аналізаторами (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Сенсорні системи людини та їх аналізатори 

 

Сенсорні системи пов'язують периферичні органи чуття з головним мозком, де сигнали 

аналізуються і забезпечують формування образів про навколишній світ і відповідну 

поведінкову реакцію. Розглянемо п'ять основних сенсорних систем: зорова, слухова, смакова, 

нюхова та дотикова (тактильна), за допомогою яких вона в основному сприймає довкілля.  

Також людина відчуває температуру, гравітацію, зміну положення тіла в просторі, біль, 

спрагу, голод і низку змішаних відчуттів. Інші сенсорні системи: больова, вестибулярна, 

м'язова, вісцеральна, мовно-слухова, мовно-рухова [5].  

Таблиця 1 

 Основні сенсорні системи людини 

Система Рецептори Провідні шляхи Мозкові центри 

Зорова 

Світлові 

(фоторецептори) сітківки 

очного яблука 

Зоровий нерв (II пара 

ЧМН) 

Зорова зона (потилична 

частка великого мозку) 

Слухова 

Звукові (фонорецептори) 

спірального органа 

завитки 

Слуховий нерв (в 

складі присінково-

завиткового VIII пара 

ЧМН) 

Слухова зона (скронева 

частка великого мозку) 

Нюхова 
Хеморецептори носової 

порожнини 

Нюховий нерв (1 пара 

ЧМН) 

Нюхова зона (скронева 

частка великого мозку) 

Смакова 
Хеморецептори ротової 

порожнини 

Язико-глотковий, 

язиковий, лицевий і 

блукаючий нерви 

Смакова зона (скронева 

частка великого мозку) 

Дотикова 
Механорецептори дерми 

і клітковини шкіри 

Спинномозкові нерви 

(їх чутливі волокна) 

Зона шкірної чутливості 

(задня центральна 

звивина кори великого 

мозку) 
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Система Рецептори Провідні шляхи Мозкові центри 

Температурна Терморецептори шкіри 
Спинномозкові нерви 

(їх чутливі волокна) 

Гіпоталамус, зона 

шкірної чутливості 

(задня центральна 

звивина великого 

мозку) 

Больова 
Больові рецептори (но 

цицептори) шкіри 

Спинномозкові нерви 

(їх чутливі волокна) 

Таламус, зона шкірної 

чутливості (задня 

центральна звивина 

кори) 

Гравітаційна 
Механорецептори 

вестибулярного апарату 

Вестибулярний нерв 

(в складі присінково-

завиткового) 

Мозочок, кора великих 

півкуль, спинний мозок 

Рухова 

Рухові рецептори 

(пропріоцептори) м'язів, 

суглобів, сухожилків 

Спинномозкові нерви 

(їх чутливі волокна) 

Рухова зона(передня 

центральна звивина 

кори великого мозку), 

мозочок 

Вісцеральна 

Внутрішні рецептори 

(вісцерорецептори) 

внутрішніх органів 

Язико-глотковий і 

блукаючий ЧМН та 

спинномозкові 

Інтероцептивна зона 

(лобова частка великого 

мозку), лімбічна 

система 

 

Загальні властивості сенсорних систем людини [5].  

– Спеціалізація - здатність сприймати лише певний подразник та формувати специфічні 

відчуття (наприклад, рецептори ока - світло, рецептори вуха – звук тощо).  

– Адаптація - здатність сенсорних систем пристосовувати рівень своєї чутливості, яка 

може підвищуватись за відсутності дії сильного подразника чи знижуватись за тривалої дії 

подразника. При високій інтенсивності подразника чутливість організму до нього 

підвищується (Наприклад, коли людина заходить у темну кімнату, спочатку вона нічого не 

бачить і починає розрізняти контури предметів через певний час). Під час монотонної тривалої 

дії стимулу чутливість рецепторів до нього знижується (наприклад, коли людина заходить до 

приміщення зі специфічним запахом, спочатку дуже відчуває його, а потім усе менше; не 

відчувається дотик одягу до тіла; людина після тривалого перебування на природі спочатку 

дуже чутлива до шумів міста, але через певний час перестає привертати її увагу). Найшвидше 

адаптуються рецептори, що сприймають дотик до шкіри, найповільніше – рецептори м'язів, 

кровоносних судин і легенів. Рецептори, що сигналізують про відчуття болю, не здатні до 

адаптації, тому людина не може звикнути до болю. 

– Вправляння - це здатність аналізаторів підвищувати свої можливості під впливом 

багаторазових вправ, тобто «тренування» (наприклад, тренується слух у музикантів, дотик – у 

фахівців з мануальної медицини, відчуття смаку та запахів – у дегустаторів, фахівці-кулінари 

краще за людей інших професій розпізнають якість їжі, водії розрізняють за звуком 

працюючого двигуна його стан). М'язовий, зоровий, слуховий, нюховий та інші аналізатори 

можна тренувати до певної межі, що закладена спадково. 

– Взаємодія - зв'язок аналізаторів, який реалізується через взаємодію відчуттів на рівні 

кори й підкірки (наприклад, у концертному залі не вимикають світло, оскільки при яскравому 

освітленні загострюється слух, і навпаки, у ресторані світло приглушене, що зменшує смакову 

чутливість, досить відчути приємний запах із кухні, аби уявити, що там готується смачний 

сніданок). 
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– Компенсація – відшкодування функції однієї сенсорної системи за рахунок якісної 

перебудови або посиленого використання збережених функцій інших сенсорних систем 

(наприклад, при втраті зору сильно розвивається слух, нюх чи дотик: незрячі можуть уявити 

загальний вигляд предмету за дотиками, впізнати людину за запахом, сприймають текст на 

дотик за допомогою рельєфно-крапкового шрифту француза Луїса Брайля; при втраті слуху 

сильно розвивається дотик: глухі можуть танцювати під музику, якщо задіяні тактильні 

рецептори). Біологічне значення явища компенсації сенсорних систем: у разі ушкодження 

однієї з них (унаслідок хвороби або травми), підвищується чутливість до дії подразників 

інших. 

Роль сенсорних систем: забезпечення зв'язку організму із зовнішнім середовищем 

(людина розрізняє колір і форму предметів, залах і смак, звуки, зміну температури, біль, 

оцінює положення тіла). Функції сенсорних систем: 

- Інформативна (сприйняття впливів зовнішнього середовища аналізаторами та 

формування відчуттів). 

- Керуюча (полягає в аналізі отриманої інформації корою головного мозку, керування 

довільними рухами та внутрішньою діяльністю). 

- Адаптаційна (полягає у забезпеченні пристосувальних реакцій організму у відповідь на 

дію подразників зовнішнього та внутрішнього середовища). 

На сьогодні враховуючи появу нових сенсорів, основаних на базі сенсорних систем 

людини, з’являються нові сфери використання  та послуги, які надають такі мережі. 

Дослідження в області сенсорних мереж інтенсивно проводяться в різних напрямках [6]. В 

області схемотехніки - це зменшення потужності споживання, зменшення розмірів сенсорів, 

зменшення вартості пристроїв, активне використання відновлюваних джерел енергії. В області 

обчислень – збільшення обчислювальної потужності, вбудоване програмне забезпечення, 

обробка даних у вузлі мережі, спільні методи обробки інформації. В області мережних 

технологій – самостійна конфігурація, масштабованість, динамічна топологія, управління 

топологією, розподілена маршрутизація. В області безпровідного зв’язку – різнопланова 

маршрутизація, енергоефективність, малий цикл роботи, ефективне управління доступом, 

комунікації в загальній частотній області передачі. Проте розробники та дослідники 

стикаються із багатьма проблемами, викликаними відмовами передачі, обмеженими 

апаратними та обчислювальними ресурсами, живленням тощо.  

При розгляді типів сенсорних мереж - наземні характеризуються великою кількістю 

недорогих вузлів (сотні, тисячі), які передають дані на основну базову станцію. Оскільки 

джерело живлення обмежене, сучасні вузли сенсорів можуть використовувати відновлювальні 

джерела енергії, наприклад сонячні батареї. Для збереження енергії вузли використовують  

маршрутизацію по інтервалу. Підземні сенсорні мережі складаються із набору вузлів датчиків, 

розміщених під землею, в закритому просторі, такому як шахти, метро. Основна відмінність 

між підземними та наземних сенсорних мереж - це середовище передачі, яке характеризується 

високим рівнем загасанням і втрати сигналу, що необхідно враховувати при розробці 

протоколів передачі даних. Підводні сенсорні мережі складаються із датчиків, розміщених під 

водою, наприклад, для моніторингу озер, рік, морів, океанів. Підводні мережі використовують 

акустичні хвилі і мають обмежену пропускну здатність, тривалу затримку поширення сигналу 

і проблеми завмирання сигналу. Підводні вузли повинні мати можливість самостійно 

адаптуватися до екстремальних умов навколишнього середовища – води. Підводні сенсорні 

мережі використовуються для моніторингу забруднення, сейсмічного моніторингу, 

обладнання та підводної робототехніки. Мобільні сенсорні мережі мають мобільні вузли які 

можуть переміщатися та взаємодіяти із фізичним середовищем. При розробці сенсорних 

мереж з мобільними вузлами розробники стикаються з такими проблемами, як локалізація 

вузлів, навігація та управління рухомими вузлами, підтримка зв’язності мережі, мінімізація 

споживання енергії при русі, розробка нових динамічних протоколів маршрутизації. При 

розробці протоколів маршрутизації враховують швидкість руху вузлів та максимальну 

відстань, на яку можуть змінитися координати вузла.  
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Враховуючи появу нових сфер застосування сенсорних мереж в залежності від 

застосування, можуть використовувати різні типи сенсорів – температури, вологості, руху, 

тиску, стану ґрунту, рівня шуму, диму, визначення хімічного складу (речовин, повітря), 

наявності або відсутності певних видів об’єктів, визначення швидкості, напрямку і розміру 

об’єкту, аудіо – та відеоданих [7]. Серед основний областей застосування сенсорних мереж 

відмітимо наступні: екологічний та технічний моніторинг, точне землеробство, охорона 

здоров’я, інтелектуальні будинки, підприємства та системи безпеки. 

Екологія – в екологічних додатках сенсорних мереж застосовуються для відстеження 

руху птахів, дрібних тварин і комах, моніторингу стану навколишнього середовища, 

параметри якого впливають на урожай, тваринництво, точного землеробства, біологічного 

моніторингу, забруднення навколишнього середовища – повітря, водних ресурсів, в тому 

числі рік, озер, морів, виявлення лісових пожеж, метеорологічних, геофізичних досліджень. 

Екологічний і структурний моніторинг. Мережа сенсорів використовується океанологами для 

визначення еволюції мілин за допомогою методів обробки зображень.  

Охорона здоров’я – фізіологічний моніторинг (частота серцевих скорочень, температура 

тіла, кров’яний тиск, частота дихання, рівень стресу та інші параметри життєдіяльності), 

невідкладна допомога, моніторинг поведінки людей, моніторинг персоналу та пацієнтів 

всередині лікарні. Фізіологічні дані, зібрані за допомогою сенсорних мереж, можуть 

зберігатися протягом тривалого періоду часу і використовуватися для різних медичних 

досліджень. Сенсорні мережі медицини можуть бути інтегровані з 3G/4G/5G стільниковими 

мережами, щоб забезпечити широкий доступ до медичних послуг. Пацієнти матимуть медичні 

датчики чи сенсори для контролю таких параметрів, як температура тіла, артеріальний тиск, 

частота серцевих скорочень і робота дихальної системи. Дистанційні медичні центри 

стежитимуть за станом своїх пацієнтів, щоб попередити надзвичайні ситуації та оперативно 

надавати медичну допомогу в разі необхідності [8]. 

Інтелектуальні будинки та підприємства – різні безпровідні вузли  та сенсори можуть 

бути вмонтовані у побутові прилади - пилососи, мікрохвильові печі, холодильники, люстри, 

мульти- та кавоварки тощо. Це дозволить побутовим приладам взаємодіяти один з одним і з 

зовнішньою мережею через мережу Інтернет чи інший  канал зв’язку. 

Системи технічного моніторингу – сенсорні мережі ефективно використовуються в 

системах технічного моніторингу, зокрема для контролю мостів, нафтових танкерів та 

газопроводів, моніторингу будівель та споруд в сейсмічно активних районах, в системах 

обліку енергоресурсів для індивідуального та промислового використання. 

Системи безпеки – сенсорні мережі знаходять використання в індивідуальних та 

промислових системах безпеки –- це системи контролю периметру, визначення вторгнення, 

віддаленого спостереження тощо. 

Подальший розвиток отримали мультимедійні сенсорні мережі, які містять аудіо та відео 

сенсори і здатні збирати, обробляти та передавати мультимедійні дані та оброблену 

інформацію про події на базову станцію. Для зменшення обсягу даних мультимедійний 

модуль обладнаний детектором події та має можливість стиснення зображення. 

Комунікаційний модуль здійснює ретрансляцію пакетів інших модулів на базову станцію. 

Проведений аналіз мультимедійних сенсорних мереж показав, що при розробці архітектури 

такої мережі необхідно враховувати наступні параметри [9]. Вимоги до якості обслуговування 

для конкретних програм. На відміну від скалярних сенсорів, мультимедійні сенсори генерують 

фото і потоковий мультимедійний контент. Фотографії містять події, отримані протягом 

короткого періоду часу. Потоковий мультимедійний контент генерується протягом більш 

тривалих періодів часу і вимагає постійного режиму передачі. Обмеженість ресурсів - 

вбудовані датчики мають обмеження стосовно запасу енергії, пам’яті, можливості обробки та 

достатньої швидкості передачі даних. Змінна пропускна здатність каналів – у сенсорних 

мережах пропускна здатність залежить від стану каналу зв’язку між окремими сенсорами, а це 

залежить від взаємодії мережевих пристроїв та функцій, таких як управління потужністю, 

маршрутизації тощо. Тому потужність та значення затримки на кожній ланці залежать від 
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розташування вузла і безперервно змінюються, а також можуть мати пульсуючий характер, 

внаслідок чого забезпечення якості обслуговування є достатньо складним завданням. 

Широкосмуговий доступ – мультимедійний контент, особливо відео потоки, вимагає смугу 

пропускання, яка на порядок вища за доступну в даний час у сенсорних мережах. Необхідна 

швидкість передачі даних повинна бути значно вищою для потужних мультимедійних 

сенсорів при мінімальному енергоспоживанні. Таким чином, потрібно забезпечити високу 

швидкість та ефективні методи передачі даних. Методи обробки мультимедійних даних – 

робота сучасних відеокодерів базується на принципах: зменшення надлишковості в межах 

одного кадру; зменшення надлишковості між кадрами, кодування на основі прогнозування, 

оцінки руху. Впровадження сучасних методів інтелектуальної обробки передбачає наявність 

складних сенсорів, потужних алгоритмів обробки і потребує досить високого рівня 

споживання енергії. Мережева обробка мультимедійного контенту – обробка та доставка 

мультимедійного контенту не є незалежними, і їх взаємодія має великий вплив на досягнення 

заданої якості обслуговування. Таким чином необхідна незалежна від додатків архітектура 

мережі, яка забезпечує гнучку обробку мультимедійного контенту. Сучасні мультимедійні 

сенсорні мережі мають значний потенціал, щоб стати основою для створення багатьох нових 

додатків [10]. До них можливо віднести мультимедійні мережі відеоспостереження. Сенсорні 

мережі будуть використані для розширення та доповнення існуючих систем 

відеоспостереження для боротьби із злочинністю і терористичними актами. Мультимедійний 

контент, такий як відео потоки і нерухомі зображення, разом з методами обробки сигналів і 

комп’ютерного зору, може бути використаний для пошуку зниклих безвісті людей або 

злочинців та виявляти і записувати інші потенційно небезпечні події. Сенсорні мережі для 

підвищення енергоефективності житлових та промислових будівель. Поєднання відео, аудіо і 

скалярних сенсорів буде використовуватися в розумних будівлях для регулювати опалення, 

освітлення і обміну повітря, зменшення загального викиду вуглекислого газу в повітря тощо 

[11].  

Більшість сучасних потенційних застосувань таких  мереж потребують переосмислення 

парадигми сенсорної мережі для створення механізмів отримання мультимедійного контенту 

з заданим рівнем якості обслуговування. Беручи до уваги, що головною проблемою при 

використанні сенсорних мереж було зведення до мінімуму споживання енергії, механізми для 

ефективної доставки додатків рівня якості обслуговування, такі як затримка, випадкові 

спотворення при передачі сигналу, не розглядалися в достатній мірі і потребують подальших 

досліджень [12]. 

Висновки. Аналіз та дослідження питання розробки та впровадження сучасних 

сенсорних мереж які на сьогодні є одними із сучасних та перспективних напрямків розвитку 

розподілених систем моніторингу та управління ресурсами, процесами, життєдіяльністю 

людини показує, що більшість потенційних застосувань таких мереж потребують 

переосмислення самої парадигми сенсорної мережі для створення механізмів отримання 

різного контенту з заданим рівнем обслуговування. Основні проблеми при використанні 

сенсорних мереж було зведено до мінімуму – такі як споживання енергії, механізми для 

ефективної доставки додатків рівня якості обслуговування, а проблеми затримки, випадкових 

спотворень при передачі сигналу поки не розглядалися в достатній мірі і потребують 

подальших досліджень. Бачимо, що основними вузлами сенсорних мереж є малогабаритні 

пристрої - характерною особливістю яких є обмеженість обчислювальних і комунікаційних 

ресурсів, вимог до тривалої роботи. Оскільки сфери застосування сучасних сенсорних мереж 

постійно розширяються у різних сферах діяльності людини, з’являються нові типи датчиків.  

Проблема передача мультимедійних даних у сенсорних мережах поступово вирішується, так 

як з’являються нові мініатюрні сенсори, камери тощо. Це в подальшому надасть можливість 

користувачам отримувати всі необхідні якісні послуг сенсорних мереж.  
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КОМПОНЕНТОВ СЕНСОРНЫХ СЕТЕЙ 

 

В статье рассмотрены вопросы разработки и внедрения современных сенсорных сетей, 

которые являются одними из современных и перспективных направлений развития 

распределенных систем мониторинга и управления ресурсами, процессами, жизнедеятельностью 

человека. Основными узлами таких сетей являются малогабаритные устройства, которые 

выполняют одновременно измерительные, вычислительные и коммуникационные функции. 

Характерная их особенность заключается в ограниченности вычислительных и 

коммуникационных ресурсов и требований к длительной работе от источника питания.  

Такие узлы не обмениваются сообщениями между собой, а только передают данные своих 

сенсоров и ретранслируют данные сенсоров других узлов. При этом в системах мониторинга 

отдельные узлы могут находиться на значительном расстоянии от базовой станции, что 

выдвигает дополнительные требования к протоколам и надежности передачи. Поскольку сферы 

применения сенсорных сетей постоянно расширяются в различных сферах деятельности 

человека, появляются новые типы датчиков - поэтому рассмотрены основные 

нейрофизиологические механизмы сенсорных систем человека.  

Также остро эта проблема касается сенсорных сетей, которые используются для сбора и 

обработки мультимедийных данных. Передача мультимедийных данных в сенсорных сетях - это 

наиболее энергетически затратная операция, которая использует значительную энергию, однако 

локальная обработка данных в беспроводных узлах позволит уменьшить энергию на передачу 

данных за счет использования эффективных методов обработки данных.  

Ключевые слова: сенсорная сеть, протоколы передачи данных, механизмы сенсорных 

систем человека, архитектура сети, мультимедийные данные, системы мониторинга. 
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 Bondarenko T.V., Slobodyanyuk K. M.  

THE FEATURES OF THE COMPONENTS OF SENSOR NETWORKS 

 

In the article the questions of development and implementation of modern sensor networks, which 

are one of the modern and perspective directions of development of distributed monitoring and resource 

management processes, human activity. The main components of such networks are small devices that 

simultaneously perform the measuring, the computing and communication functions. Their specific feature 
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is the limited computational and communication resources and requirements for continuous operation from 

a power source.  

Such nodes don't exchange messages among themselves, but only transmit data from their sensors 

and relay the sensor data to other nodes. In the systems of monitoring individual nodes may be located at a 

considerable distance from the base station, which imposes additional requirements for the protocols and 

transmission reliability. Since the scope of application of sensor networks is constantly expanding in various 

fields of human activity, there are new types of sensors, therefore, considered the basic neurophysiological 

mechanisms of sensory systems. 

Also this problem applies to sensor networks that are used for the collection and processing of 

multimedia data. Transmission of multimedia data in sensor networks is the most energy-consuming 

operation that uses considerable energy, however, local data processing, wireless nodes will reduce the 

energy consumption for data transmission through the use of effective methods of data processing.  

Keywords: sensor network, data transmission protocols, mechanisms, sensory systems, network 

architecture, multimedia data, monitoring system. 
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THE OPTION FOR CALCULATING THE INDICATORS OF THE NEEDLESSNESS OF 

THE UNBELIEVABLE COMPLEX OBJECT OF TECHNIQUE 

 

A characteristic feature of complex objects is the presence in their composition of a large number 

(tens, hundreds of thousands) of various components that have different levels of reliability, different 

patterns of wear and aging processes. 

In this article, one of the options for calculating the indispensability of a non-repairable object is 

presented. It is shown that the adequacy of the simulation simulation model depends on how correctly 

(adequately) the laws of the distribution of the operating time before the failure of the elements are specified. 

The variants of serial connection of different types and identical elements, as well as voltage and unloaded 

redundancy from the DN-distribution are considered. The sequence of connection of different types of 

elements is analyzed and the reservation of groups of the same type with the E-distribution is analyzed. 

Keywords: reliability index, non-renewable object, process of wear and aging, imitational statistical 

model. 

 

Accession. The author of the article has previously studied the maintenance of complex 

equipment. Mathematical models of the object with the most important of its structural and reliability 

parameters are constructed, for example [1-3].  

The information on properties of non-failure operation of elements in MN is represented 

functions )/( ietP  which kind is defined by laws of distribution of a casual operating time to refusal 

of elements. From that, laws of distribution operating time to refusal of elements are how much 

correctly (adequately set, adequacy of results modeling imitating statistcal mobel (ISM) depends. In 

practice of function )/( ietP  seldom happen are precisely known. At the best first two moments are 

known and there are certain assumptions of a class of laws of distribution to which function )/( ietP  

probably belongs. As a rule, the estimation of the first moment (a population mean of an operating 

time to refusal) is known only. At worst – are not known neither function of distribution, nor its 

moments. Therefore, in practice it is necessary to accept assumptions of a kind of the law of 

distribution in view of type of the given element and available information on physical laws of 
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occurrence of refusals for elements of this type. The estimation of an average operating time to refusal 

of elements often should be set according to about elements-analogues. 

In this past objects radio-elektronik technic (RET) are assumed growing old, the maintenance 

of processes maintenanga service and repair (MSaR) is directed on compensating influence of factors 

ageing and deterioration of objects during their operation. A characteristic attribute of laws the 

distribution describing refusals of growing old objects, increase of function failure rate (IFF) is. Such 

laws of distribution name IFF-distributions [4]. IFF-distributions are models of refusals which are 

generated various degradation (deterioration) by processes in materials of which elements are made. 

The refusals connected with display of factors deterioration and ageing, it is accepted to name gradual 

[5-7]. 

Main material. In [8] the concept of is likelihood-physical model (LP-models) of refusals in 

which likelihood characteristics of distribution probabilities of refusals contact likelihood 

characteristics of some parameters of the physical processes generating these refusals is entered. The 

hypothesis that there is some defining parameter describing a technical condition of an element is 

accepted. We have defined, that the most comprehensible LP-model for the adequate description of 

process of occurrence of refusals of objects RET is DN-distribution [9]. 

For DN-distribution the density of probability of refusals has a following appearance [10]: 
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where   – parameter of scale (an average operating time to refusal);   – Factor of a variation. 

Parameters of DN-distribution   also   are connected with corresponding characteristics of 

the defining parameter x  and x  following simple parities: 

 /1xa ; x ,                                                                           (2) 

where xa  – average speed of process of degradation (ageing) of the defining parameter )(tx ; 

x  – factor of a variation of the defining parameter. 

To function of density of probability (1) there corresponds integrated function of DN-

distribution [10]: 
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 – normalization normal distribution;  /1a . 

Simplicity of the parities (2) connecting likelihood characteristics of distribution of a casual 

operating time before refusal with corresponding likelihood characteristics of the defining parameter, 

opens greater opportunities for use of DN-distribution in problems of modeling of maintenance 

service. 

Greater advantage of DN-distribution as models of refusals is also its universality which 

consists that its factor of a variation (parameter of the form) practically coincides with parameters of 

the form of DM-distribution and is approximately equal to return value of parameter of the form of 

distribution Veibulls and an alpha-distribution [8]. It allows using DN-distribution as model of 

refusals of elements of the various types having various physical mechanisms processes of 

degradation. For maintenance of adequacy of model of refusals correctly enough to set size of factor 

of a variation. Recommendations at the choice of factor of a variation can be found in [6,11]. In tab. 

1. are resulted taken of some data about characteristic values of factor of a variation. 
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Table 1 

The generalized estimations of factors variations of various physical processes 

Kind of process 

degradation 

Factor of  

variation 

process of 

destruction 

Name of elements, exposed to destruction 

Weariness 

(multicyclic) 

0,40 - 1,00 Case details, bearings rolling, shaft, axes, springs, rods, 

bolts, etc. 

Deterioration 

(mechanic-chemical) 

0,20 - 0,50 Bearings of sliding, shaft, the axes directing, plugs, etc. 

Ageing 0,40 - 1,00 Elements and details from metals, polymers, rubber 

technics products, condensation, semiconductors, etc. 

Electric (electroliz, 

migration of charges, 

electrodiffusion) 

0,70 - 1,50 Semi-conductor devices, integrated schemes, condensers 

and other products of electronic technics. 

 

Additional specification of numerical value of factor of a variation from the specified range in 

each concrete case can be carried out in view of following general reasons: more on average attitude 

of loading to a limit of endurance (durability), the less size factor of a variation and on the contrary, 

that is, the factor of loading there is less, the is more factor of a variation. 

In [10] it is proved, that if the system consists of elements which refusals are subordinated to 

DN-distribution then also refusals of system also are subordinated to DN-distribution. It allows to 

apply DN-distribution as model of non-failure operation for reserve groups of elements. Parameters 

of DN-distribution of an operating time to refusal (parameter of scale   and parameter of the form 

) depending on a way reliability connections of elements in reserve groups pay off under following 

formulas. 

Consecutive connection of polytypic elements: 
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where in  – quantity of elements of i-th type; i  – parameter of scale of DN-distribution of an 

operating time to refusal of elements of i-th type (an average operating time to refusal of elements of 

i-th type); i  – parameter of the form of DN-distribution operating time to refusal of elements of i-

th type (factor of a variation); N – number of types of elements in reserve to group. 

Consecutive connection of identical elements: 

n/0 ; 0 ,                                              (5) 

where 0  – parameter of scale of DN-distribution elements entering in reserve group (an 

average operating time to refusal of one element); n – number of identical elements in reserve to 

group. 

The loaded (constant) reservation: 

n0 ; n/0 .                                           (6) 

Not loaded (replacing) reservation: 

n0 ; n/0 .                                             (7) 

In view of the resulted data as model of refusals for all constructive elements and object as a 

whole we choose DN-distribution. 

The initial information for MN is the set of pairs the parameters ii  ,  set for all simple 

elements (elements of the bottom level). On the basis of this information under formulas (2)–(7) 

corresponding parameters for all other (compound) constructive elements of the senior levels pay off. 
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On the parameters ii  ,  received for all elements Eei   then functions of probability non-failure 

operation of elements )/(1)/( ii etFetP  , where )/( ietF  – the functions of distribution defined 

under the formula (3) pay off. 

In developed below models we shall use also exhibitor distribution (Е-distribution) for which 

function of density of probability has a following appearance [12]: 

 ttftf  exp);()( ,                                                      (8) 

where   – parameter of distribution which in problems of reliability interpret as failure rate 

[13, 14]. 

For Е-distribution function of distribution casual operating time to refusal is defined by 

expression [12]: 

 ttFtF  exp1);()( .                                                    (9) 

Е-distribution is one-parametrical with the factor of a variation equal 1. The average operating 

time to refusal in case of Е-distribution is equal 

 /1срT .                                                             (10) 

Е-distribution is cleanly likelihood distribution (it is not connected in any way with any physical 

parameters of processes) and is applied in the theory of reliability as ideal model of sudden refusals. 

Generally speaking, any refusals are sudden and their division on sudden and gradual is to a certain 

extent conditional. Under gradual refusals at which laws of occurrence in a greater or smaller measure 

there is the factor of ageing (deterioration) shown in increase of failure rate in process of increase of 

an operating time (service life) of object usually are understood. For Е-distribution by a characteristic 

attribute the constancy (independence of time) failure rate   is. Therefore, Е-distribution can be 

applied as model of refusals only at an assumption that the object is not growing old. It is obvious, 

that at researches of processes MSaR such assumption is unacceptable. 

As parameters of reliability for groups with consecutive and parallel connection of elements are 

rather simply defined. 

1. At consecutive connection of polytypic elements in case of Е-distribution of an operating 

time to refusal following expressions [12] are fair: 





n

i

i

1

; i

n

i

TT ср

1

ср 1//1 


 ,                                                  (11) 

where n – number of elements in group; i  and iTср  – failure rate and an average operating 

time to refusal of i-th element ( ni ,1 ). 

In case of the same elements: 

0 n ; nTT /0срср  ,                                                         (12) 

where 0  and 0срT  – parameters of reliability of the element entering into group. 

From (11) and (12) it is visible, that a property exhibitor distribution of an operating time to 

refusal at consecutive connection of elements is kept. At parallel connection of elements, 

unfortunately, it not so. The law of distribution of an operating time to refusal reservation groups 

nonexhibitor in spite of the fact that the operating time to refusal of each separate element in group 

is subordinated to Е-distribution. 

2. For reservation groups of the same elements in case for separate elements the operating time 

to refusal is subordinated to Е-distribution, following expressions for an average operating time to 

refusal [12, 14] are fair: 

for the loaded reservation: 
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0срср 1 ;                                                  (13) 

for replacing reservation: 
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0срср nTT  .                                                        (14) 

The parameter   for reservation groups of elements becomes dependent on time (operating 

time). 

Conclusions. In this part of paper present, what in [10] it is proved, that if the system consists 

of elements which refusals are subordinated to DN-distribution then also refusals of system also are 

subordinated to DN-distribution. It allows to apply DN-distribution as model of non-failure operation 

for reserve groups of elements. Parameters of DN-distribution of an operating time to refusal 

(parameter of scale   and parameter of the form  ) depending on a way reliability connections of 

elements in reserve groups pay off under following formulas. 

Remarkable property of Е-distribution is simplicity of mathematical expressions for parameters 

of reliability that allows defining their exact theoretical values simply. 

Owing to simplicity of mathematical expressions for parameters of reliability Е-distribution is 

convenient for using for check of accuracy and adequacy of developed models of processes MSaR. 

But, unfortunately, not always it is possible to take advantage of this opportunity. For example, in 

case of carrying out MS property exhibitor operating time between refusals is broken. 
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ВАРИАНТ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗОТКАЗНОСТИ НЕВОССТАНАВЛИВАЕМОГО 

СЛОЖНОГО ОБЪЕКТА ТЕХНИКИ 
 

Характерной особенностью сложных объектов является наличие в их составе большого 

количества (десятки, сотни тысячи) разнотипных комплектующих элементов, которые имеют 

различный уровень надежности, различные закономерности процессов износа и старения.  

В данной статье представлен один из вариантов расчета показателей безотказности 

невосстанавливаемого объекта. Показано, что от того, насколько правильно (адекватно) заданы 

законы распределения наработки до отказов элементов, зависит адекватность моделирования 

имитационно статистической модели. Рассмотрены варианты последовательного соединения 

разнотипных и одинаковых элементов, а также напряжение и ненагруженное резервирование с 

DN-распределения. Проанализированы последовательность соединения разнотипных элементов 

та резервирование групп однотипных элементов с Е-распределением. 

Ключевые слова: показатель безотказности, невосстанавливаемый объект, процесс износа 

и старения, имитационно статистическая модель. 
 

к.т.н. Лєнков Є.С. 

ВАРІАНТ РОЗРАХУНКУ ПОКАЗНИКІВ БЕЗВІДМОВНОСТІ НЕВІДНОВЛЮВАЛЬНОГО 

СКЛАДНОГО ОБ’ЄКТУ ТЕХНІКИ 
 

Характерною особливістю складних об'єктів є наявність в їх складі великої кількості 

(десятки, сотні тисячі) різнотипних комплектуючих елементів, які мають різний рівень 

надійності, різні закономірності процесів зносу і старіння. 

У даній статті представлений один з варіантів розрахунку показників безвідмовності 

невідновлюваного об'єкта. Показано, що від того, наскільки правильно (адекватно) задані закони 

розподілу напрацювання до відмов елементів, залежить адекватність моделювання імітаційно 

статистичної моделі. Розглянуто варіанти послідовного з'єднання різнотипних і однакових 

елементів, а також напруга і ненавантажений резервування з DN-розподілу. Проаналізовано 

послідовність з'єднання різнотипних елементів та резервування груп однотипних елементів з Е-

розподілом. 

Ключові слова: показник безвідмовності, невідновлюваний об'єкт, процес зносу і старіння, 

імітаційно статистична модель. 
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE METROLOGICAL SUPPORT FOR THE 

DETERMINATION OF THE COMBUSTION OF THE PROCESSED NUCLEAR FUEL IN 

THE PROCESS OF OVERLOADING 

 
The article deals with the issues of metrological support of methodology for controlling burn-out of 

spent nuclear fuel in real time during congestion. The peculiarity of the technique is that for calculating 

the burnout, no preliminary knowledge of the initial enrichment and holding time is required. The sources 

of error, the stages of information processing, which can lead to the appearance of an additional error are 

determined. The analysis made allowed estimating the errors of determination of burn-up and suggest ways 

of reducing the error. On the basis of the results obtained, a technique for controlling the burn up of spent 

nuclear fuel in real time during maintenance service is proposed. The peculiarity of the technique is that 

for calculating the burnout, no preliminary knowledge of the initial enrichment and holding time is 

required. 

Keywords: error sources, information processing steps, burnout control methods, nuclear fuel. 

 

Statement of a problem. In accordance with safety rules, a conservative approach to justify 

nuclear safety in storage and transportation of nuclear fuel at nuclear power plants can be removed if 

there is control over the burnout of irradiated nuclear fuel [1]. 

The use of the burnout control system for irradiated nuclear fuel makes it possible to really 

monitor the state of nuclear safety while storing and transporting nuclear fuel, and to reduce financial 

costs when handling fulfilled nuclear fuel (FNF). At the same time, the decrease in financial costs is 

due to an increase in the loading of irradiated nuclear fuel into the existing equipment (container for 

FNF, transport containers) or design of new equipment for FNF without taking a conservative 

approach to justify nuclear safety. 

Combination of burnout control of fulfilled assembly allocating warmly (FAAW) in real time 

with transport and technological operations will allow to increase the operational efficiency of the 

nuclear power plant, by increasing the utilization factor of the installed capacity [2]. Currently, there 

are no such systems for monitoring the burn-up of spent nuclear fuel in real time during transportation 

and technological operations at nuclear power plants. Taking into account the above, it can be 

concluded that there is a need to create a system for controlling the burnout of irradiated nuclear fuel, 

which allows reducing the measurement time, increasing the safety and efficiency of operating the 

nuclear power plant. 

The basic part. To solve this problem, we proposed to use measurements of the gamma radiation 

of AAW [3]. The justification of radiation methods for monitoring the state of nuclear fuel in real 

time during congestion is given in [4]. A description of the system that realizes the measurements 

during the conduction of the overload and its main elements is given in [5 - 7], and the results of 

measurements carried out at the Zaporozhye nuclear power plant using the prototype system are given 

in [8]. The system contains several measuring channels, including a detector and a multichannel 

amplitude analyzer with accompanying electronics [9]. 

On the basis of the results obtained, a technique for controlling the burnup of spent nuclear fuel 

in real time during maintenance service [10, 11] is proposed. The peculiarity of the technique is that 

for calculating the burnout, no preliminary knowledge of the initial enrichment and holding time is 

required. 

However, in presentation of methodology and in other publications devoted to the solution of 

the problem controlling the burnout of spent nuclear fuel in real time, the issues of metrological 

support and analysis of the results obtained remained on the sidelines. The purpose of this article is 

to eliminate this gap. 

For further consideration, we briefly outline essence of the methodology. The procedure 

consists of a sequence of operations to measure and process the results below: 
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- determination of the holding time using ratio of measured gamma radiation intensity of 137Сs  

to integrated intensity of gamma radiation; 

- estimated burnup calculation (BU) of controlled FAAW on 137Сs, determination of the error 

BU of the obtained burn-out value; 

- determination of ratio intensities gamma radiation of isotopes 134Сs, 137Сs by the time 

reactor is shut down based on the obtained time of exposure; 

- estimation of initial enrichment of AAW, based on the estimated burnup calculation of the 

controlled FAAW and the value of ratio gamma radiation intensity of the isotopes 134Сs, 137Сs (I 

(134Сs) / I (137Сs)) at moment shutdown of the reactor; 

- determination of the burnout controlled AAW using the ratio of gamma radiation intensity of 

the isotopes 134Сs, 1137Сs and the initial enrichment value; 

- determination of the error BU of the obtained burnout value of the controlled AAW. 

The analysis of the technique makes it possible to determine the sources of error, the stages of 

processing information, which can lead to the appearance of an additional error. Such an analysis 

makes it possible to estimate the errors in determining the burn-up and take steps to reduce them. 

In practice, all known methods, including those described for determining burn-up, use 

empirical dependencies obtained on the basis of measurements at nuclear power plants, while a part 

of fuel assemblies is taken as exemplary. And for calculating the calibration dependence, calculated 

data on the burnup depth are used. Calculation of burnout can be carried out with the use of more 

complex software, which in the practice of operating nuclear power plants are not used. The 

measurement procedure for constructing the calibration curves corresponds to the standard procedure 

for measuring fuel assemblies. 

Thus, the following main dependencies used in the control of burnup AAW in real time were 

obtained [1]: 

- dependence of the ratio measured intensity of gamma radiation 137Сs to the integrated 

intensity of gamma radiation and the time of exposure to fuel assemblies (Fig. 1); 

- set of the same dependencies of the ratio intensity of gamma radiation isotopes 134Сs, 137Сs 

(I (134Сs) / I (1137Сs)) at the moment of shutdown of the reactor from burnup for each initial 

enrichment value (2, 3, 4%) (тable 1); 

- dependence of the gamma radiation intensity of the 137Сs isotope at the moment of reactor 

shutdown from burnup for all enrichment values (fig. 2). 

 

 
Fig. 1. Dependence of the ratio 

measured intensity of gamma radiation 

137Сs to the integrated intensity of gamma 

radiation and the time of exposure to fuel 

assemblies 

 
Fig. 2. Dependence of the gamma radiation 

intensity of the 137Сs isotope at the moment of 

reactor shutdown from burnup for all enrichment 

values  

 

With this approach, the error in determining the burnup depth is determined from the set of 

error estimates performed during calibration of the system in the laboratory, statistical error of the 

measurements and errors of calibration dependences (an estimate of the aging time and enrichment 
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and determination burning dependence on the intensity of intrinsic gamma radiation of 137Сs and the 

ratio of the intensity of gamma radiation isotopes of gamma radiation I (134Сs) / I (137Сs)). 

Table 1 

Relations describing dependence of measured intensity gamma radiation isotope or ratio of 

gamma-radiation intensities  isotopes from burnout 

 

Isotope Expression 

137Cs BU)167,00917,2(mesI 
 

134Cs/137Cs, enrichment 1,6%, 2% 
BU)0116,00608,0()Cs

137
(mesI/)Cs

134
(mesI 

 
134Cs/137Cs, enrichment 3%, 3,23%, 3,3% BU)002,00479,0()Cs

137
(mesI/)Cs

134
(mesI 

 
134Cs/137Cs, enrichment 4,23%, 4,4% BU)001,00410,0()Cs

137
(mesI/)Cs

134
(mesI 

 
 

The error of calibration dependences is determined by systematic error of burnout data used as 

control AAW and the error due to statistical measurement errors during calibration. 

The error in calibration of spectrometer is mainly determined by the error in determining the 

recording efficiency at peak of total absorption in real measurement geometry and in the case under 

consideration will be determined by the statistical error for a particular energy point on the calibration 

curve and error in determining coefficients of equation. 

The total statistical error in determining the registration efficiency determined by GOST 26874 

is 7.75% with an error in determining activity of a reference source of 5% (this is a conservative 

estimate, because the maximum value allowed by standard documents for a reference source is 3%), 

1%, a statistical error of repeated measurements of peak area of 2.0%. Then the error of graduation - 

dependence of registration efficiency will be 8.7%. 

In this case, the total error (statistical, calibration) of determination of intensity in real 

conditions of measurements at nuclear power plants was: 

- for line 661 keV 137Сs  at best - 8.78%, in the worst case it is equal to 17.3%, in most cases 

the error is equal to 9.2%. 

- for 604 keV line, 134Сs is at best 10.6%, at the worst 36%, it is usually 11.8%. 

- for sum of the 796 and 802 keV lines 134Сs at best - 9.2%, at the worst 36%, it is usually 

equal to 10.6%. 

The total error in the ratio of the intensity of cesium isotopes without taking into account the 

reduction in error due to a decrease in the effect of the error in the efficiency of registration is: 

- at best it will be 13.24%, 

- in the worst case, 29.0% 

- the main value is 14.5%. 

The total error in ratio of intensity of cesium isotopes with allowance for the decrease in error 

due to a decrease in effect of rror in the registration efficiency (the inaccuracies in determining the 

activity of the source and time are compensated): 

- at best, it will be 7.94%, 

- in the worst case, 29.0% 

- the main value is 9.91%. 

However, the results obtained from our point of view do not meet the needs of the system. 

Because simple deviations are very small and this creates a false impression of very accurate results. 

But if you analyze variance variances, you can get useful information about the main sources of 

errors. 
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Fig. 3. Dependence of the ratio of activities 134Сs and 137Сs on time of aging and burning out. 

Surface - calculated values obtained during simulation simulation; points on the surface - 

experimentally obtained values; Vertical segments are the standard deviation of experimental values 

from calculated values 

 

Such an analysis shows that the mean deviation of the time definition is very small, but a very 

large variance in the distribution of errors. This leads to the fact that there is an increase in the error 

of determination burnout on  basis of ratios, since at a typical aging time of several years the error of 

several percent in the determination of the exposure leads to a large error for 134Сs with a small half-

life. But at the same time this is less reflected in 137Сs. 

The analysis of the obtained empirical gauge dependences for the ratios (I (134Сs) / I (137Сs)) 

showed that they practically coincide with the theoretical values considered in [4] and [10, 11] on the 

basis of [14] (see Fig. 3). 

It should be taken into account that these dependences are the basis for calculating the burnout. 

This allows us to make an assumption about another version of the analysis and interpretation of the 

results. An approach was proposed that is based on the application of information theory, for example, 

for numerical evaluation of the results of chemical analytical studies, evaluation of simulation results 

in the analysis of complex systems [15, 16]. 

On the basis of the results presented in [16] for statistical evaluation of hypothesis that the 

collection of experimental data differs slightly from that which, under some theoretical law, a test for 

compliance can be made using the parameter 2. In the method 2, as a measure of the deviation of 

the experimental points from the expected values, the sum of squares of deviations from the assumed 

dependence is assumed. 

The procedure for using 2 is as follows: 

1. The assumption about the dependence connecting burning out and the relation of activities 

for each enrichment is put forward. 

2. The value of 2 is determined for each sample (enrichment, statistical error, number of 

experimental points). When calculating 2, the difference between the expected theoretical burn-up 

value and the real 

3. The obtained value of 2 is compared with the normalized tabular value for a given 

confidence probability. Usually take 0.95. 

If the obtained value of 2 is less than the norm, then we can say that at a given level of 

confidence, the hypothesis accepted for the quality of the hypothesis describes the experimental data 

4. The procedure can be repeated after removing the "misses" (obvious errors). 
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The value of parameter 2 is determined for different enrichment values and statistical error of 

measurement. 

The typical error should be no worse than 10% (see above - 9.91%), therefore this value is used 

as the main one. The achievable error is 8%. Therefore, the verification is carried out for this value. 

It is more correct to carry out a calculation with the substitution of an individual experimental value 

for each observation. But it is very cumbersome - it's very simple to make a mistake. If you need to 

do this, it will take two days. But usually when testing hypotheses take any one value, usually 

specified in the regulatory documentation. 

To calculate 2, we use the formula from [16]: 

 

  





















n

i i

теорiэксi yy

1

2

2
2  .                                                      (1) 

In our case, it is difficult to determine what the current value, experimental and theoretical is. 

In the calculation, the difference between the declared burn-out value (passport) and calculated on 

the basis of the dependencies obtained was used - the difference between the experimental points and 

the surface in Fig. 3. This approach is good because, in principle, one generally does not need to talk 

about the empirical relationships given in Table 1. When can be argued that burnout calculations use 

theoretical dependencies on the ratio of isotope activities. 

For 4.4% theory and experiment practically coincided, therefore these results do not need 

further consideration. For 3%, the first four rows in the table are shown on the basis of theoretical 

calculations (surface in fig. 3), and then for empirical dependencies obtained experimentally  (table 

1). The time is then used, and indicated in the passport and obtained on the basis of data on the 

measurement results, the ratio of the intensity of gamma radiation 137Сs to the total intensity of 

gamma radiation. It can be seen that with a statistical error of 10%, the theoretical dependence for 

3% enrichment can be used to determine the burnout after removing deliberately erroneous results. 

For 8% of the error, confidence probability is 0.9. 

For experimental points, result of test always gives a positive result. This is most likely due to 

the fact that in the calculation of time and in calculating the burnout, the statistical errors of each 

other mutually compensate. 

For the initial enrichment of 4% due to the increase in statistics, the effect of individual 

emissions is no longer compensated and must be eliminated. However, after removing errors, the 

results are better than for 3% of initial enrichment. 

Therefore, we can safely say that with a confidence probability of 0.95, burnout can be 

calculated using experimental data on the ratio of gamma radiation intensities of cesium isotopes, and 

the error does not exceed 10%. 

A similar approach is used to estimate the time delay errors. It can be seen that, without 

exception of errors, the dependence for determining the exposure time should be applied with caution. 

It should be noted that the small value of the average error (less than 5%). 

Conclusions. Thus, it can be concluded that there is a rather high probability (about 25%) of 

single emissions. This was confirmed by calculating the burn-up using time using the relationship of 

Fig. 1. The error values shown in tables are confidence intervals. This, according to Shannon, is an 

estimate of the parameters of the aggregate to which the response variable belongs. For example, if 

we have an estimate of the true mean, we usually want to determine the upper and the boundaries, so 

that the probability of the true average falling into the interval enclosed between these boundaries is 

equal to the given value. " In order to determine the value of the confidence interval, the difference 

between the "theoretical" burn-out value and the burn-out value determined on the basis of 

experimental measurements was used (each individual measurement has its own error).  
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Мокрицький В.А., Маслов О.В., Банзак О.В. 

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ МЕТРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ 

ВИГОРЯННЯ ВІДПРАЦЬОВАНОГО ЯДЕРНОГО ПАЛИВА У ПРОЦЕСІ 

ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ 

 

У даній роботі розглядаються питання метрологічного забезпечення методики контролю 

вигоряння відпрацьованого ядерного палива у реальному часі при проведенні перевантаження. 

Особливість методики полягає в тому, що для розрахунку вигоряння не потрібно попереднього 
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знання початкового збагачення і часу витримки. Визначено джерела похибки, етапи обробки 

інформації, що можуть приводити до появи додаткової похибки. Проведений аналіз дозволив 

оцінити похибки визначення вигоряння і запропонувати способи їх зниження. На підсьаві 

отриманих результатів запропонована методика контролю вигоряння відпрацьованого ядерного 

палива в реальному часі при проведенні технічного обслуговування. Особливість методики полягає 

в тому, що для розрахунку вигоряння не потрібно попереднього знання початкового збагачення та 

часу витримки. 

Ключові слова: джерела похибки, етапи обробки інформації, методики контролю вигоряння, 

ядерне паливо. 

 

 
Мокрицкий В.А., Маслов О.В., Банзак О.В.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫГОРАНИЯ ОБРАБОТАВШЕГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА В ПРОЦЕССЕ 

ПЕРЕГРУЗКИ 

 

В статье рассматриваются вопросы метрологического обеспечения методики контроля 

выгорания отработавшего ядерного топлива в реальном времени при проведении перегрузки. 

Особенность методики состоит в том, что для расчета выгорания не требуется 

предварительного знания начального обогащения и времени выдержки. Определены источники 

погрешности, этапы обработки информации, которые могут приводить к появлению 

дополнительной погрешности. Проведенный анализ позволил оценить погрешности определения 

выгорания и предложить способы снижения погрешности. На основании полученных 

результатов предложена методика контроля выгорания отработавшего ядерного топлива в 

реальном времени при проведении технического обслуживания. Особенность методики состоит 

в том, что для расчета выгорания не требуется предварительного знания начального обогащения 

и времени выдержки.  

Ключевые слова: источники погрешности, этапы обработки информации, методики 

контроля выгорания, ядерное топливо. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
 

 

УДК 004.4'6         Аронов А.О. (ДУТ) 

 

РОЗРОБКА МОДЕЛІ СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНОГО ПРЕДСТАВЛЕННЯ ДАНИХ 

САЙТУ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ОСНОВІ ІЄРАРХІЧНОГО 

КЛАСИФІКАТОРА 

 
У роботі на підставі проведеного аналізу визначено та обґрунтовано модель структурно-

логічного представлення даних сайту на основі ієрархічного класифікатора. Показано яким чином 

запропонована модель дозволяє автоматизувати такі функції супроводження сайту, як: 

виявлення і усунення суперечностей в сторінках сайту; виявлення і видалення застарілої 

інформації на сторінках сайту з урахуванням специфіки інформації, що міститься на сторінках 

сайту, адже з одного боку, до змісту інформації, що міститься на сайті висуваються вимоги 

достовірності, актуальності, несуперечливості, цілісності, а з іншого боку, з моменту створення 

сайту на ньому збирається великий обсяг інформації, який важко контролювати та не допускати 

ситуацій з дублюванням даних. 

Ключові слова: модель структурно-логічного представлення даних, ієрархічний 

класифікатор, супроводження сайту. 

 

Вступ та постановка проблеми. Останнім часом в мережі Інтернет сайти різних 

організацій і фізичних осіб набули такого ж розповсюдження, що і мобільний зв’язок. Разом 

із стрімким зростанням кількості сайтів збільшується й обсяг накопичуваної інформації на 

сайті, що призводить до проблем ефективного функціонування сайту.  

З одного боку, до змісту інформації, що міститься на сайті висуваються вимоги 

достовірності, актуальності, несуперечливості, цілісності. З іншого боку, з моменту створення 

сайту на ньому збирається великий обсяг інформації: додаються нові сторінки, які інколи 

дублюють за змістом вже існуючі сторінки; вже створені сторінки підлягають оновленню із 

заміною застарілих даних новою інформацією. 

Власне за якість інформації відповідає системний адміністратор сайту, в обов’язки якого 

входить перевірка інформації (даних) на коректність своєчасного оновлення інформації, 

видалення (або архівація) застарілої інформації. В той же час, із-за великої кількості сторінок 

(обсяг обліковується кількома сотнями сторінок), часто стає неможливим прослідкувати, які 

сторінки оновлювалися, а які – ні. Причина цього криється за рахунок додавання блоків нової 

інформації або ж корегуванні помилок на сторінці тим самим формально унеможливлюючи 

визначення застарілої інформації з використанням полів «дата останнього редагування». На 

подібних сторінках може бути повністю відсутні також часові маркери «дати», «числа», 

«року» тощо. 

Таким чином, ефективне функціонування сайту безпосередньо залежить від стану 

інформаційно-аналітичного забезпечення системи підтримки та ведення сайту, який, в свою 

чергу, залежить від логічної організації даних сайту. Отже, актуальною є задача побудови 

моделі структурно-логічної схеми представлення даних сайту, яка б задовольняла вимогам 

інформаційно-аналітичного опрацювання з боку системного адміністратора сайту. 

Метою роботи є обґрунтування й розробка структурно-логічної моделі представлення 

даних сайту, яка б задовольняла вимогам їх подальшого автоматизованого (автоматичного) 

інформаційно-аналітичного опрацювання системним адміністратором сайту. 

Аналіз досліджень та публікацій. Особливістю представлення інформації на сайтах є 

те, що дані у переважній більшості представлені у вигляді слабко структурованої інформації. 

Слабка структурованість проявляється в тому, що інформації притаманні ті ж самі властивості, 

що й природній мові, а саме: надлишковість (коли за формою подання різні вирази мають 

однаковий сенс), суперечливість і недостатність (які у формальному плані проявляються 
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неоднозначно). Отже, розглянемо логіко-лінгвістичні моделі представлення знань про 

предметну область (в нашому випадку зміст сайту). 

До семантичного подання знань про предметну область (ПрО) відносять: семантичні 

мережі та їх різновиди, фрейми, модель універсального семантичного коду (УСК). До 

логічного подання відносять продукційні та предикатні моделі.   

Семантичні мережі та фрейми складають клас реляційних моделей подання знань [1]. В 

основі реляційних моделей виступають бінарні відношення подання знань. Мова 

формалізованого подання знань має загальні закономірності для всього класу реляційних 

моделей. Для моделювання знань про навколишній світ (ПрО) виділяють декілька класів 

елементів, які подаються через лінгвістичні (слова та словосполучення) одиниці, які 

виступають як базові поняття і відношення опису певної ПрО. Так, виділяють імена, 

відношення, поняття. Поняття поділяються на поняття-класи, поняття-процеси і поняття-

стани. Поняття-клас -  це сукупність конкретних об‘єктів та предметів, які мають визначені 

властивості (генератор шуму, стіл тощо). Поняття-процеси описують групу однорідних 

процесів (навантаження, ушкодження тощо). Поняття-стан визначає стан об‘єкта 

(нормальний режим, лінія ввімкнена тощо). Імена слугують для ідентифікації понять (літак 

AH-64A, фірма "Макдоннел гелекоптер" тощо). Відношення слугують для встановлення 

зв’язків на множині понять. В деяких джерелах [1] виділяється до 200 простих (базових) 

відношень. Найбільш часто вживані з цих відношень наведені в таблиці 1.  

Ця таблиця розглядає не мовні відношення, а відношення фізичного світу. Те чи інше 

відношення в мові може мати різні описи. Так, наприклад, в наступних різних фразах: "Деталь 

переміщується по конвеєру до кінцевого бункеру", "Робот йде до склада №4", "Автомобіль 

наближається до перехрестя" -  реалізується одне відношення R31 з табл. 1. Для виводу 

правильно побудованих формул (ППФ) вводиться сукупність синтаксичних правил. 

 

Таблиця 1 

Фрагмент класифікації відношень в предметній області 

Тип відношення Найменування відношення Позначення 

відношення 

Часові Бути одночасно R11 

Бути раніше R12 

Просторові Знаходитись в -оточенні R21 

Знаходитись R22 

Знаходитись позаду R23 

… R2r 

Динамічні Рухатися до R31 

… R3n 

Класифікаційні Належати до класу R41 

Мати (властивості) R42 

… R4k 

Ідентифікуючі Мати ім‘я  

Прагматичні Слугувати для R51 

Мати стан R52 

Бути перепоною R53 

…  

Клас реляційних моделей має дуже широкий спектр їх різновидів.  

Семантичні мережі набули активного розповсюдження в системах штучного інтелекту 

для автоматизації задач управління. Семантична мережа в загальному випадку 

представляється як: C = <x1, x2, … xs, r1, r2, … rq>, де x1, x2, … xs – фіксовані множини; r1, r2, 

… rq – система відношень, визначена на елементах цих множин. Існує доволі багато різних 

концепцій побудови семантичних мереж, автори яких намагаються як можна повніше 
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передати формалізоване подання знань про ПрО. Прикладами широко поширених 

семантичних мереж є мова концептуальних залежностей.  

Синтагматичні ланцюги і RX-коди є окремими випадками семантичних мереж. Трійку 

виду (X r Y), де X і Y – коди понять, r – код відношення, прийнято називати елементарною 

синтагмою. Формули, які складаються з елементарних синтагм та зв’язків між ними (логічні 

операції), називають синтагматичними ланцюгами.  Над такими ланцюгами вводять алгебру, 

яка здійснює певні перетворення над ланцюгами. RX-коди фіксують бінарні відношення R між 

Xi  і Yj . За допомогою  RX-кодів будується статистичне подання властивостей об‘єктів в ПрО.  

Окремий клас реляційних моделей складає фреймове подання [2]. Фрейми бувають 

структурні та ролеві. Між ролевими фреймами і RX-кодами можна провести аналогію. Так, 

будь-який RX-код можна розглядати як ролевий фрейм. Вони мають розгалужену ієрархічну 

структуру, в якій вузли вищого шару відповідають більш загальним поняттям. Поняття в 

кожному вузлі визначається набором атрибутів, які називаються слотами. Слоти можуть бути 

атрибутивні і процедурні. Кожний слот пов’язаний з відповідною процедурою обробки, коли 

міняється інформація в слоті. З кожним слотом можна пов'язати певну кількість процедур. Ці 

процедури можуть слідкувати за приписуванням інформації відповідному вузлу та 

контролювати, які дії мають бути виконаними при зміні цієї інформації. Ці можливості 

фреймів корисні в тих предметних областях, де форма подання та зміст даних відіграють 

важливу роль.  Фреймова процедура аналізу використовується в ряді систем, в тому числі і для 

аналізу природно-мовного тексту. Але фрейм є занадто великою одиницею змісту, що не 

дозволяє відбити всі особливості ПМТ. 

Універсальний семантичний код розроблений Мартиновим [3]. Елементарна структура 

УСК представляється трійкою: (S A O), де S – підмет в реченні, A – присудок, O – пряме 

доповнення. Правила перетворення природно-мовного речення до УСК полягають у виділенні 

елементарних конструкцій у реченні.  Над елементарними структурами вводиться алгебра 

(складання синтагм, інтегрування, розкладання). 

Особливе місце в семантичному поданні знань представляють ієрархічні моделі. 

Структура понять в ПрО переважно ієрархічна за своєю природою. Це зумовило розвиток 

ієрархічних моделей подання знань. Ієрархічні моделі представляють дерево підпорядкування. 

На самому верхньому рівні є лише один вузол, який називається корінь. Кожний вузол, крім 

коріння, пов’язаний з одним вузлом на вищому рівні, який називається вхідним для даного 

вузла. Жоден елемент не має більш одного вхідного вузла, кожний елемент може бути 

пов’язаним з одним або кількома елементами на нижньому рівні. Принциповим для 

ієрархічного подання є те, що кожний запис має своє значення лише в контексті дерева. 

Підпорядкований елемент не може існувати без свого попередника в ієрархії. Ієрархічні моделі 

поширені при складанні тезаурусів з ПрО.  

Більшість предикатних мов базується на численні предикатів першого порядку [4]. 

Використовуються багато місцеві та одно місцеві предикати, логічні зв’язки і квантори. 

Знання подаються у вигляді формул логіки предикатів. Приєднання формул до отриманих 

раніше дозволяє отримати нові твердження про об’єкти за допомогою правил виводу 

вірогідних формул в численні предикатів першого порядку. Ця процедура інтерпретується як 

логічний вивід.  

Серед недоліків треба зазначити, що числення предикатів не має достатнього набору 

засобів для формалізованого подання знань, які містяться в природно-мовних текстах.  

Основна частина. Аналіз логіко-лінгвістичних моделей показав, що для організації 

даних сайту, зокрема, сайту вищого навчального закладу найбільше підходить ієрархічна 

модель [5], оскільки такі моделі дозволяють автоматично виявляти парадигматичні 

відношення на сайті, що дуже важливо для заявлених задач з інформаційно-аналітичного 

опрацювання даних сайту. Графічна інтерпретація запропонованого класифікатору 

представлена на рис. 1. 
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Кожен вузол відповідає певній сторінці сайту та має унікальний ключ, який вказує на 

місце сторінки в ієрархічній системі [6-9]. Так самий верхній вузол має значення: 1. Головна 

сторінка, на другому рівні ієрархії нумерація до порядкового номера вузла обов’язково 

додається номер вузла, що знаходиться вище.  Так, наприклад, на рис. 1 це сторінки, які 

визначені в розділах головної сторінки сайту: 

1.1. Про університет 

1.2. Вступнику 

1.3. Навчання 

1.4. Наука 

1.5. Студентське життя 

1.6. Сертифіковані курси 

1.7. Новини 

1.8. Фотогалерея 

Крапкою виокремлюється рівень ієрархії. В межах підпорядкування певному вузлу всі 

підпорядковані вузли мають наскрізну нумерацію. Таким чином термінальні вузли у своєму 

ключі включають всі номера вузлів, які виступають у ролі власника для відповідного 

термінального вузла. 

Така систематизація сторінок надає можливість автоматизувати завдання з 

інформаційно-аналітичного опрацювання змісту інформації сайту. Так перевірка інформації 

на суперечливість здійснюється як по вертикалі, так і по горизонталі. По вертикалі перевірка 

здійснюється зверху донизу. Тобто інформація, яка знаходиться в вузлах, які розташовані 

нижче має відповідати інформації вузлах, які розташовані вище. Слід зазначити, що системний 
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Рис. 1. Графічна інтерпретація ієрархічного класифікатору сайту 
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адміністратор не відповідає за достовірність інформації на сторінці сайту, але він може 

перевірити на суперечливість інформацію, що знаходиться на різних сторінках. При цьому 

перевіряється лише та інформація, яка є спільною для двох сторінок. Так, наприклад, вузол 

1.1.2.2.2. на рис.1 відповідає сторінці «спеціальності факультету», а вузол 1.1.2.2.3.1. – 

сторінці «загальна інформація кафедри факультету». На сторінці кафедри може 

повторюватися інформація про спеціальності, за якими іде підготовка на кафедрі та 

факультеті. При цьому, якщо назви спеціальностей не співпадають, то достовірною вважається 

та, що знаходиться на вищому рівні. В свою чергу, інформація також має перевірятися з 

основною інформацією. В даному випадку формально це перевірка по горизонталі. Так вузол  

1.1.2.2.2. перевіряється з вузлом 1.2.2. з рис. 1, який відповідає сторінці: «Перелік 

спеціальностей до вступу» у розділі «Приймальна комісія». 

Крім того, така класифікація дозволяє в автоматичному режимі виставляти так звані 

часові маркери на актуальність інформації в залежності від специфіки сторінки, на якій вона 

представлена. Так, інформація відділу аспірантури про конференції, семінари, публікації тощо 

порівнюється з поточною датою, і застаріла інформація автоматично видаляється, інформація 

про вартість навчання визначається маркерами роботи приймальної комісії, а новини кафедри, 

факультету, ВНЗ визначаються по ключових словах відповідних сторінок за подію, яка 

відбулася. Крім того, такі ж маркери можна виставити і для фотогалереї, що дозволить 

архівувати дані часовими показниками, тим самим не перенавантажувати сайт. 

Висновки. Таким чином, запропонована модель структурно-логічної організації даних 

сайту ВНЗ на основі ієрархічного класифікатора дозволяє автоматизувати такі функції 

супроводження сайту, як: виявлення і усунення суперечностей в сторінках сайту; виявлення і 

видалення застарілої інформації на сторінках сайту з урахуванням специфіки інформації, що 

міститься на сторінках сайту.  
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Без рецензії. 
Aronov A.O.  

DEVELOPMENT OF MODEL OF STRUCTURAL-LOGICAL REPRESENTATION OF SITE 

DATA OF THE HIGHER EDUCATIONAL SITE ON THE BASIS OF THE HIERARCHICAL 

CLASSIFICATION 

In the work on the basis of the analysis, the model of structural and logical representation of site data 

based on the hierarchical classifier is determined and substantiated. It is shown how the offered model 

allows to automate such functions of maintenance of a site, as: detection and elimination of contradictions 

in pages of a site; detection and removal of outdated information on the pages of the site, taking into account 

the specifics of the information contained on the pages of the site. Because on the one hand, to the contents 

of the information contained on the site put forward the requirements of reliability, relevance, consistency, 

integrity, and on the other hand, since the creation of the site, the large amount of information is fill and it 

is difficult to control and avoid situations with duplication of data. 

Keywords: model of structural-logical representation of data, hierarchical classifier, maintenance of 

a site. 

 

Аронов А.А. 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ДАННЫХ САЙТА ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ НА ОСНОВЕ ИЕРАРХИЧЕСКОГО 

КЛАССИФИКАТОРА 

В работе на основании проведенного анализа определена и обоснована модель структурно-

логического представления данных сайта на основе иерархического классификатора. Показано 

каким образом предложенная модель позволяет автоматизировать такие функции 

сопровождения сайта, как: выявление и устранение противоречий в страницах сайта; 

обнаружения и удаления устаревшей информации на страницах сайта с учетом специфики 

информации, содержащейся на страницах сайта, ведь с одной стороны, к содержанию 

информации, содержащейся на сайте выдвигаются требования достоверности, актуальности, 

непротиворечивости, целостности, а с другой стороны, с момента создания сайта на нем 

собирается большой объем информации, который трудно контролировать и не допускать 

ситуаций с дублированием данных. 

Ключевые слова: модель структурно-логического представления данных, иерархический 

классификатор, сопровождение сайта. 
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МОДЕЛІ ТА АЛГОРИТМИ ВИЯВЛЕННЯ АТАК  

В БЕЗДРОТОВИХ МЕРЕЖАХ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ 

 
В статті запропоновано комплекс системних моделей процесу функціонування виявлення 

атак в складі інформаційної системи, заснованих на методології IDEF0 і IDEF1X, що  дозволяють 

деталізувати процес виявлення атак в бездротових мережах і інтегрувати систему виявлення 

атак з компонентами інтегрованої системи захисту інформації в організації з урахуванням вимог 

нормативних документів.  

Бездротові мережі передачі даних схильні, в тому числі з причини недосконалості 

протоколів, до різних типів атак. Для вирішення зазначених проблем забезпечення безпеки 

інформації в бездротових мережах запропоновано алгоритми виявлення атак на основі 

класифікуючої моделі з використанням методів інтелектуального аналізу даних, які на відміну від 

існуючих алгоритмів дозволяють підвищити точність виявлення атак і знизити кількість 

помилкових спрацьовувань за рахунок попереднього навчання і донавчання системи на даних 

реального мережевого трафіку. Для оцінки ефективності алгоритмів пропонується їх апробація 

методом імітаційного моделювання. Аналіз запропонованих алгоритмів дозволяє зробити 

висновок про їх застосовності в складі системи виявлення атак, які становлять ядро бази знань 

бездротової системи виявлення атак. 

Широке розповсюдження бездротових локальних мереж та їх застосування в 

корпоративних інформаційних системах призводить до необхідності приділяти активну увагу 

вирішенню притаманних їм проблем інформаційної безпеки. При цьому існуючі засоби захисту, в 

тому числі комерційні бездротові системи виявлення атак, не забезпечують повноцінного 

захисту від зловмисної активності. Запропонована архітектура інтелектуальної системи 

виявлення бездротових атак,  яка функціонує на основі розроблених алгоритмів виявлення атак і 

їх об'єднання в ансамбль, застосування яких дозволяє з більш високою точністю і повнотою 

виявляти і блокувати атаки на бездротовий компонент інформаційної системи. 

Ключові слова: бездротові мережі, моделі, алгоритми, ефективність виявлення атак, 

метод, мережевий трафік, інформаційна безпека. 

 

Вступ. В останні роки атаки на бездротові локальні мережі стали звичайним явищем. За 

статистичними даними було виявлено та заблоковано понад 6,1 млрд шкідливих атак на 

комп'ютери і мобільні пристрої користувачів. Всього за останні п'ять років число мережевих 

атак зросла в 4,7 рази. Звичайні користувачі і невеликі організації, як правило, обмежуються 

використанням антивірусного програмного забезпечення, яке на сучасному етапі розвитку має 

ряд додаткових модулів захисту (вбудовані міжмережеві екрани, перевірка електронної пошти 

і т.д.). На даний момент в якості основних методів злому Wi-Fi застосовуються атака по 

словниках паролів і перебір паролів методом «грубої сили». Для цього бездротовий мережевий 

адаптер переводиться в режим моніторингу, сканується трафік і зберігаються необхідні 

пакети. Далі здійснюється деаутентифікація клієнта мережі або очікується момент 

підключення нового користувача з метою захоплення кадрів, що містять аутентифікаційну 

інформацію, після чого вже в оффлайн режимі за допомогою спеціальної програми 

підбирається пароль. Для прискорення підбору може використовуватися обчислювальна 

потужність графічного процесора. 

Широке поширення Wi-Fi мереж призвело до спроби зробити налаштування простішої 

бездротової мережі для людей, що не володіють навичками комп'ютерної грамотності. 

Результатом стала технологія Wi-Fi Protected Setup (WPS). WPS автоматично призначає ім'я 

мережі і включає шифрування для захисту бездротової мережі від несанкціонованого доступу, 

при цьому немає необхідності вручну налаштовувати кожен параметр. WPS реалізується на 

більшості вироблених в даний час бездротових точках доступу, включаючи Cisco, Linksys, 
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Zyxel, D-Link і Netgear. Крім того, на багатьох пристроях дана функція включена за 

замовчуванням. 

Однак реалізація ідеї використання WPS має недолік, який дозволяє зловмисникові 

виконати атаку шляхом підбору PIN-коду, за яким відбувається аутентифікація користувача. 

Хоча довжина PIN-коду складається із 8 цифр, він розділений на дві половини, причому 

остання цифра є контрольною сумою коду. Це зменшує максимально можливу кількість спроб 

аутентифікації, необхідних для підбору PIN-коду. Підбір PIN-коду дає атакуючому повний 

доступ до мережі, проте, якщо точка доступу транслює в двох діапазонах частот одночасно, 

то його знання дозволяє відновити всі ключі WPA. 

З вищесказаного можна зробити висновок, що налаштування параметрів бездротового 

підключення повинно проводитися вручну грамотним фахівцем і відповідно до інструкцій та 

рекомендацій виробників обладнання. 

Питання захищеності бездротових локальних мереж на даний момент залишаються 

відкритими. Основні проблеми захисту інформації в безпровідних мережах полягають в 

наступному: поширення сигналу за межі контрольованої зони; легкий доступ зловмисника до 

бездротового каналу передачі в порівнянні з кабельними мережами; використання 

вразливостей протоколів і методів аутентифікації; відсутність повноцінного захисту від атак 

при випуску доповнень до стандартів; можливі помилки в налаштуванні різних компонентів 

бездротової мережі. 

Постановка задачі. Для організації безпечного функціонування бездротової 

корпоративної мережі необхідно вибудувати систему багаторівневого захисту. Дана система 

включає в себе наступні рубежі (заходи): захист периметра бездротової мережі: точок доступу 

і пристроїв користувачів; забезпечення безпеки сеансів зв'язку: застосування надійних методів 

аутентифікації, стійких алгоритмів шифрування тощо; постійний моніторинг радіоефіру, 

включаючи фізичний рівень, виявлення і аналіз підозрілої активності. 

Для вирішення зазначених проблем забезпечення безпеки інформації в бездротових 

мережах використовуються як технічні засоби захисту, так і організаційні заходи. Технічні 

засоби захисту по об'єкту застосування можна розділити на три основні групи: засоби захисту 

бездротової мережі в цілому; засоби захисту на точці бездротового доступу; засоби захисту на 

стороні користувача (клієнта). 

Тонке і грамотне налаштування пристроїв, застосування сучасних найбільш захищених 

протоколів дозволяє знизити ймовірність реалізації загроз. Однак і вони мають свої недоліки, 

наприклад, відсутність в технології WPA 2 аутентифікації запитів на дисоціацію і 

деаутентифікацію, в результаті чого з'являється можливість реалізації атаки роз'єднання 

абонентів та подальшого впровадження помилкового об'єкта мережі. 

Класичні засоби захисту безсилі проти принципово нових класів бездротових загроз. При 

цьому необхідно не тільки захищати свою мережу і своїх користувачів, але і не можна 

порушувати функціонування бездротових мереж сусідів. 

Широке поширення бездротових локальних мереж і застосування їх в корпоративних 

інформаційних системах призводить до необхідності приділяти активну увагу вирішенню 

властивих їм проблем інформаційної безпеки. При цьому існуючі засоби захисту, в тому числі 

комерційні бездротові системи виявлення атак, не забезпечують повноцінного захисту від 

шкідливої мережевої активності. 

Основна частина. Для успішного аналізу особливостей функціонування системи 

виявлення атак і ступеня її впливу на об'єкт, що захищається, необхідно скласти її 

формалізований опис у вигляді функціональної моделі. Для вирішення цих цілей використано 

системне моделювання за методологією IDEF0, яка дозволяє побудувати функціональні 

моделі, що відображають структуру і функції проектованої системи, а також потоки 

матеріальних об'єктів і інформації, що зв'язують ці функції. Методологія заснована на 

графічному підході до опису (моделювання) систем SADT (System Analysis and Design 

Technique), для якої характерно: графічне представлення блокового моделювання: функція 

відображається у вигляді блоку, а інтерфейси входу/виходу представляються дугами, що 
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входять в блок і виходять з нього відповідно; опис взаємодії блоків між собою за допомогою 

інтерфейсних дуг, що виражають "обмеження", які, в свою чергу, встановлюють, коли і яким 

чином функції виконуються й управляються; обмеження на кожному рівні декомпозиції 

кількості блоків (3-6); взаємозв'язок діаграм через номери блоків; відсутність повторюваних 

найменувань, унікальність міток; синтаксичні правила для блоків і дуг; розділення вхідних 

(оброблюваних) і керуючих даних; відсутність впливу організаційної структури на 

функціональну модель. 

Результатом використання методології SADT є функціональна модель, що складається з 

діаграм, текстових фрагментів і глосарію, пов'язаних між собою посиланнями. Головними 

компонентами моделі є діаграми, всі функції і інтерфейси на яких представлені у вигляді 

блоків і дуг. Точка з'єднання дуги з блоком визначає тип інтерфейсу: керуюча інформація 

входить в блок зверху; інформація, що обробляється відображається з лівого боку блоку; 

результати виконання функції показуються з правого боку блоку; механізм (автоматизована 

система або людина), що виконує операцію, представляється у вигляді дуги, що входить в блок 

знизу. 

Модель IDEF0 являє собою сукупність ієрархічно впорядкованих і взаємопов'язаних 

діаграм. Так як система виявлення атак є складовою частиною інформаційної системи, то 

моделювання необхідно починати з неї.  

На рис. 1 представлена функціональна модель інформаційної системи. В процесі роботи 

інформаційна система може піддаватися різним загрозам (атакам).  

 

Рис. 1. Функціональна модель інформаційної системи 

Як механізми (ресурси) для функціонування ІС виступають програмні та апаратні засоби 

і персонал організації. Управління здійснюється за допомогою команд адміністраторів на 

основі нормативних документів, правил та інструкцій, а також положень політики безпеки. 

Результатом функціонування ІС є оброблена інформація або інші повідомлення, що 

виробляються в процесі функціонування системи.  
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Робота інформаційної системи, відповідно до функціональної моделі (рис. 1) 

здійснюється за рахунок виконання відповідних функцій наступними підсистемами: 

підсистема управління ІС: здійснює налаштування і управління компонентами ІС; підсистема 

обробки та зберігання даних: забезпечує збір, обробку, зберігання і видачу інформації; 

підсистема резервного копіювання даних: здійснює створення копій баз даних та їх 

відновлення у випадку збоїв і реалізації інформаційних загроз; підсистема моніторингу стану 

ІС: призначена для перевірки коректності роботи компонентів ІС; підсистема захисту ІС: 

реалізує захист ІС від атак відповідно до політики безпеки. 

На практиці склад підсистеми захисту може різнитися залежно від конкретної реалізації, 

виду економічної діяльності та організаційно-правової форми організації і відповідних вимог 

щодо інформаційної безпеки нормативних документів регуляторів. При цьому деякі 

компоненти підсистеми часто реалізують цілий набір функцій захисту, наприклад, 

антивірусне програмне забезпечення включає в себе також засоби контролю цілісності, 

аналізу системних подій і персональний фаєрвол. 

На рис. 2 представлена функціональна модель підсистеми захисту інформації.  

 

Рис. 2. Функціональна модель підсистеми захисту інформації 

Функціональна модель підсистеми захисту інформації містить наступні компоненти: 

консоль управління для налаштування і керування компонентами системи захисту; система 

виявлення атак: проводить аналіз події безпеки на предмет наявності шкідливої активності; 

система контролю цілісності і захисту від несанкціонованого доступу: забезпечує контроль 

цілісності інформаційних об'єктів обчислювальної системи, контроль доступу до пристроїв і 

ресурсів, ідентифікацію, аутентифікацію користувача і реєстрацію його дій в системі; засіб 

аналізу захищеності об'єктів ІТ: виконує сканування об'єктів ІТ-інфраструктури на предмет 

наявності вразливостей; засіб виявлення і нейтралізації вірусів; система управління доступом: 

забезпечує функції налаштування та контролю доступу до даних і компонентів ІС; засоби 
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блокування атак: здійснюють блокування виявлених атак за допомогою захисних заходів 

(міжмережеві екрани, керовані мережеві комутатори і маршрутизатори, виділені бездротові 

пристрої тощо). 

На рис. 3 представлена функціональна модель системи виявлення атак (СВА). Система 

включає в себе наступні компоненти: сенсори: здійснюють збір і первинну обробку даних про 

стан безпеки бездротової локальної мережі; консоль управління: призначена для 

налаштування адміністратором безпеки параметрів СВА; модуль навчання (донавчання) СВА: 

виконує побудову класифікуючої моделі на етапі навчання СВА, а також удосконалює модель 

в ході донавчання на реальній мережевій активності; база знань: містить сигнатури навчальної 

вибірки, побудовану класифікуючу модель, налаштування компонентів  системи; модуль 

виявлення атак: проводить аналіз подій безпеки і на основі певних критеріїв (правил) 

класифікує шкідливу активність як атаку; модуль прийняття рішень: генерує запити / 

оповіщення на консоль і виробляє список захисних заходів для блокування атаки. 

 

Рис. 3. Функціональна модель системи виявлення атак 

 

Побудова функціональних моделей є обов'язковим етапом при проектуванні СВА, в ході 

якого розглянуті особливості технічної і програмної реалізації модулів і блоків, представлених 

на рис. 3. Склад пропонованої системи виявлення атак в бездротових мережах, в цілому, 

схожий зі структурою традиційних СВА, за винятком наявності модуля навчання (донавчання) 

системи і особливостей реалізації модуля виявлення атак. Крім того, в ході проектування 

виникає важливе завдання по вибору вектора ознак, специфічних для бездротових мереж, для 

детального опису подій безпеки. Побудова розглянутих функціональних моделей дозволяє 

визначити роль СВА в структурі ІС, яка полягає у виявленні загроз безпеки бездротової 

корпоративної мережі. На основі побудованих моделей отримано представлення про 

структуру СВА, склад і функції її компонентів, а також про взаємозв'язки між ними. 

Для виявлення бездротових атак, на основі побудованих функціональних моделей 

розроблені відповідні алгоритми виявлення атак в локальній бездротовій мережі (рис. 4).  
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На першому етапі роботи алгоритму формуються масиви для запису прослуханих в ефірі 

кадрів F і виділених з них параметрів P, а також масив Pет, в якому зберігаються еталонні 

значення параметрів, виміряні в режимі навчання СВА. Також формуються масив T, в який 

записується статистика мережевої активності на заданому інтервалі часу Δt, масив даних про 

активні бездротові точки доступу M і заповнюється перелік інформації про довірених 

корпоративних точках доступу  Mет: MAC-адреса, номер займаного радіоканалу, дозволені до 

використання протоколи шифрування і аутентифікації тощо. 

 
Рис. 4. Алгоритм виявлення бездротових мережевих атак 
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Наступним етапом є збір даних з сенсорів, їх первинний аналіз з метою виділення 

трафіку в окремі кадри формату 802.11 і збереження їх в масив F. Далі здійснюється 

формування векторів ознак подій і запис їх в масив P, нормалізація значень ознак і подача P 

на вхід класифікатора модуля виявлення атак. Відповідний блок виробляє класифікацію подій 

безпеки на базі класифікуючої моделі, що представляє собою набір вирішальних правил, 

неявно порівнюючи значення ознак з відповідними значеннями в масиві Рет. При виявленні 

відповідності вектора ознак якому-небудь типу шкідливої активності проводиться аналіз рівня 

вихідного сигналу класифікатора L. У разі досягнення або перевищення порогового рівня 

сигналу Lпор інформація про подію передається в модуль прийняття рішень, який генерує 

оповіщення на консоль адміністратора, а також на підставі встановлених налаштувань 

розробляє заходи захисту або впливу на пристрій зловмисника. В іншому випадку 

аналізований вектор ознак події зберігається в базі підозрілої активності A для подальшого 

аналізу методами інтелектуального аналізу даних. Після досягнення потрібної кількості 

однотипних подій генерується запит на консоль адміністратора, який визначає наявність або 

відсутність шкідливої активності в даних подіях. На підставі його рішення проводиться 

модифікація класифікуючої моделі (донавчання) і додавання записів про події в базу сигнатур 

S. 

Крім того, для виявлення окремих типів атак в масиві T набирається статистика кількості 

кадрів певного типу на заданому інтервалі часу Δt з однаковими значеннями параметрів: «Тип 

кадру», «Адреса джерела», «Адреса одержувача» і ін., а також типами протоколів верхнього 

рівня з числа використовуваних стандартних. Додатково в процесі функціонування СВА 

проводиться поповнення масиву даних про активні бездротові точки доступу M. При 

перевищенні порогового значення Кпор  кількості кадрів K однакового типу генерується 

оповіщення на консоль адміністратора про можливу DoS-атаку для подальшого виявлення і 

фізичного усунення її джерела. При розбіжності даних масиву M з заданими значеннями Mет 

генерується оповіщення про помилковий пристрій в радіоефірі. 

Побудова класифікуючої моделі відбувається на стадії навчання системи виявлення атак. 

Для навчання CВA необхідна навчальна вибірка, що складається із записів про поточні 

бездротові з'єднаннях. Кожне з'єднання має характерний набір ознак (вхідних параметрів) і 

присвоєну мітку класу. Основу запропонованої архітектури інтелектуальної системи 

виявлення атак становить модульна схема організації взаємодії між компонентами з виділеної 

підсистемою сенсорів і централізованим управлінням через консоль адміністратора. 

Архітектура системи виявлення атак представлена на рис. 5.  

Відмінною особливістю пропонованої архітектури є наявність модуля навчання 

(донавчання) системи і технологія реалізації модуля виявлення атак, заснована на застосуванні 

алгоритмів на базі методів ІАД. Таким чином, СВА, що класифікує модель, яка будується на 

основі сигнатур навчальної вибірки, має можливість навчатися в процесі роботи на реальному 

мережевому трафіку, що дозволяє виявляти з самого початку невідомі системі модифікації 

атак. 

Проектована система виявлення атак складається з наступних компонентів: сенсори: 

здійснюють збір і первинну обробку даних про мережеву активність; модуль навчання 

(донавчання): виконує побудову класифікуючої моделі на етапі навчання системи, а також 

удосконалює модель в ході донавчання на реальній мережевій активності; база знань: містить 

сигнатури навчальної вибірки, побудовані класифікуючі моделі, налаштування компонентів 

системи; модуль виявлення атак: проводить аналіз подій безпеки і на основі критеріїв 

класифікує шкідливу активність як атаку; модуль прийняття рішень: генерує запити / 

оповіщення на консоль і виробляє список захисних заходів для блокування атаки; модуль 

реагування: сторонні засоби адміністрування локальних і мережевих програмних і апаратних 

засобів; консоль управління: призначена для налаштування адміністратором безпеки 

параметрів системи виявлення атак. 
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Сенсори, встановлені поблизу точок доступу, захищають бездротову мережу, 

перехоплюють мережевий трафік, формують події безпеки і пересилають їх в модуль 

виявлення атак. В якості сенсорів використовуються програми-агенти на виділених пристроях 

з бездротовим мережним адаптером в режимі моніторингу. Кожному сенсору присвоюється 

унікальний ідентифікатор (ID). Функції збору і генерації мережевого трафіку виконуються за 

допомогою динамічно підключеної бібліотеки, що реалізує стандартний інтерфейс 

прикладного програмування. 

 
Рис. 5. Архітектура системи виявлення атак 

Основою для виявлення атак є база знань, яка містить сигнатури відомих системі типів 

атак, ознаки, що вказують на прояв шкідливої активності, архів подій безпеки, а також 

параметри функціонування всіх компонентів СВА. Практична реалізація бази являє собою 

клієнт-серверну реляційну СУБД, реалізовану на окремому сервері або у вигляді кластера. 

Структура бази даних системи виявлення атак відображена в інформаційній моделі 

функціонування розробленого прототипу, побудованої за методологією IDEF1X. 

Висновки. Широке розповсюдження бездротових локальних мереж та їх застосування в 

корпоративних інформаційних системах призводить до необхідності приділяти активну увагу 

вирішенню притаманних їм проблем інформаційної безпеки. Запропонований комплекс 

системних моделей процесу функціонування виявлення атак в складі інформаційної системи, 

заснованих на методології IDEF0 і IDEF1X, дозволить деталізувати процес виявлення атак в 

бездротових мережах і інтегрувати систему виявлення атак з компонентами інтегрованої 

системи захисту інформації в організації з урахуванням вимог нормативних документів. 

Запропоновані алгоритми виявлення атак в бездротовій мережі на основі застосування 

класифікуючої моделі з використанням методів інтелектуального аналізу даних, які на відміну 

від існуючих алгоритмів, дозволяють підвищити точність виявлення атак і знизити кількість 

помилкових спрацьовувань за рахунок попереднього навчання і донавчання системи на даних 

реального мережевого трафіку. Архітектура інтелектуальної системи виявлення бездротових 

атак, що функціонує на основі розроблених алгоритмів, дозволяє з більш високою точністю і 

повнотою виявляти і блокувати атаки на бездротовий компонент інформаційної системи.  
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к.т.н. Джулий В.Н., Ленков А.С., Рябая Л.О. 

МОДЕЛИ И АЛГОРИТМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ АТАК В БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЯХ 

ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

 

В статье предложен комплекс системных моделей процесса функционирования 

обнаружения атак в составе информационной системы, основанных на методологии IDEF0 и 

IDEF1X, позволяющие детализировать процесс обнаружения атак в беспроводных сетях и 

интегрировать систему обнаружения атак с компонентами интегрированной системы защиты 

информации в организации с учетом требований нормативных документов.  

Беспроводные сети передачи данных склонны, в том числе по причине несовершенства 

протоколов, к различным типам атак. Для решения указанных проблем обеспечения 

безопасности информации в беспроводных сетях предложены алгоритмы обнаружения атак на 

основе классифицирующей модели с использованием методов интеллектуального анализа 

данных, которые в отличие от существующих алгоритмов позволяют повысить точность 

обнаружения атак и снизить количество ложных срабатываний за счет предварительного 

обучения и обучению системы на данных реального сетевого трафика. Для оценки 

эффективности алгоритмов предлагается их апробация методом имитационного 

моделирования.  

Анализ предложенных алгоритмов позволяет сделать вывод об их применимости в составе 

системы обнаружения атак, которые составляют ядро базы знаний беспроводной системы 

обнаружения атак. Широкое распространение беспроводных локальных сетей и их применение в 

корпоративных информационных системах приводит к необходимости уделять активное 

внимание решению присущих им проблем информационной безопасности. При этом 

существующие средства защиты, в том числе коммерческие беспроводные системы 

обнаружения атак, не обеспечивают полноценной защиты от злонамеренного активности.  

Предложенная архитектура интеллектуальной системы обнаружения беспроводных атак, 

которая функционирует на основе разработанных алгоритмов обнаружения атак и их 

объединения в ансамбль, применение которых позволяет с более высокой точностью и полнотой 

выявлять и блокировать атаки на беспроводную компонент информационной системы. 

Ключевые слова: беспроводные сети, модели, алгоритмы, эффективность обнаружения 

атак, метод, сетевой трафик, информационная безопасность. 
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Ph.D. in Technical Sciences Dzhuliy V.M., Lenkov A.S., Riaba L.O. 

MODES AND ALAGORITHMS OF ATTACK DETECTION IN NETWORK NETWORKS OF 

DATA TRANSMISSION 

 

A set of system models of the detecting attacks operation in the composition of the information system 

is proposed in the article. They are based on the IDEF0 and IDEF1X methodologies, which allow to detail 

the process of detecting attacks in wireless networks and integrate the system of attacks detection with the 

components of the integrated information security system in the organization, taking into account the 

requirements of normative documents. 

Wireless data networks are vulnerable to various types of attacks due to imperfect protocols. In order 

to solve these problems of security of information in wireless networks, algorithms for detecting attacks 

based on a ranking model using data mining methods are proposed. They, unlike the existing algorithms, 

allow to increase the accuracy of detection of attacks and reduce the number of false positives by the 

previous training and training the system on the data of real network traffic. To evaluate the effectiveness 

of algorithms, testing them using simulation model is proposed. The analysis of the proposed algorithms 

allows us to conclude about their applicability in the system of detection of attacks, which constitute the 

core knowledge base wireless attack detection system. 

The widespread use of wireless local area networks and their application in corporate information 

systems leads to the need to pay close attention to solving their information security problems. In this case, 

existing security features, including commercial wireless detection systems, do not provide full protection 

against malicious activity. The proposed architecture of intelligent detection system for wireless attacks, 

which operates on the basis of developed algorithms for detecting attacks and their integration into an 

ensemble, the application of which allows to detect and block attacks on the wireless component of the 

information system with greater accuracy and completeness. 

Keywords: wireless networks, models, algorithms, attack detection efficiency, method, network traffic, 

information security. 
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МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗНАХОДЖЕННЯ ТА ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК В 

ПРОГРАМНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 
 

Стаття присвячена розробці програмно-алгоритмічних засобів для проведення оцінки 

надійності програмного забезпечення (ПЗ) на основі моделей  надійності, що дозволяє проводити 

розрахунок характеристик надійності ПЗ.  

В роботі проведено аналіз проблем знаходження надійності програмного забезпечення  за 

допомогою моделей надійності. Встановлено, що досить упевнено прогнозувати рівень надійності 

функціонування ПЗ дуже важко. Проблема полягає в тому, що існуючі методи і моделі 

прогнозування надійності ПЗ не повною мірою придатні для практичного застосування. 

Аналізуючи проблеми програмного забезпечення зрозуміло, що визначити початкову кількість 

помилок в ПЗ. досить важко (майже не можливо), тому  в статті запропоновано метод 

зворотного розрахунку, перевагою якого є те, що в ньому не використовується припущення про 

початкову кількість помилок в ПЗ. Замість неї використовуються досить просто вимірювані 

характеристики ПЗ, такі як інтенсивність появи помилок і інтенсивність усунення помилок.  

Для знаходження початкової кількості помилок в програмі запропоновано алгоритм пошуку 

помилок на області виділених даних.  

Враховуючи те, що розроблена модель дозволяє вирішувати обернену задачу, в статті 

запропоновано метод пошуку початкової кількості помилок в програмі по початковій і кінцевій 

інтенсивності відмов. 

В роботі проведено дослідження для періоду дослідної експлуатації ПЗ і можливість 

передачі системи в промислову експлуатацію. Для дослідження періоду дослідної експлуатації ПЗ  

в роботі запропоновано метод визначення часу, необхідного для зменшення кількості помилок в 2 

рази. Проведено моделювання дослідних 180 днів промислової експлуатації. З метою оцінки 

надійності для систем типу «клієнт-сервер» на етапі тестування визначено такі важливі 

характеристики функціонування програмного комплексу, як: розрахунок поточного часу 

напрацювання повністю, розрахунок середнього часу напрацювання повністю за весь час 

моделювання роботи системи, розрахунок імовірності відмови ПЗ за одиницю часу, розрахунок 

коефіцієнта готовності. На основі розроблених методів та алгоритмів створено програму 

моделювання, що  дозволяє, задаючи різні початкові умови, спостерігати поведінку надійності ПЗ 

в часі. 

Ключові слова: надійність програмного забезпечення, моделі надійності, клієнт-серверна 

архітектура, програма-клієнт, область визначення вхідних даних. 

 

Вступ. Сьогодні в області машинної обробки інформації існують дві взаємозв'язані 

проблеми: вартість обробки інформації і ненадійність програмного забезпечення, які  

організовують і забезпечують процес обробки інформації. При цьому перша проблема 

знаходиться  в залежності від другої, оскільки висока вартість проектування, тестування і 

супроводу програм обробки інформації визначається передусім ненадійністю ПЗ [1]. 

Необхідність підвищення надійності програмного забезпечення обумовлена ще і тим, що 

нині ПЗ несе значно більше  функціональне навантаження в вирішенні завдань керування, чим 

технічні засоби [2]. 

Основним засобом реалізації функцій обробки інформації і керування в сучасних 

корпоративних інформаційних системах (КІС)  є програмне забезпечення (ПЗ). Істотною 

особливістю КІС являється безперервність процесів введення і обробки інформації, циклічний 

характер обчислювальних процесів. У зв'язку з цим найважливішою проблемою, що виникає 

при створенні КІС, є забезпечення високого рівня надійності їх функціонування. 

Численні наукові публікації і накопичений досвід розробки програмних систем в Україні 

і за кордоном свідчать про те, що досить упевнено прогнозувати рівень надійності 
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функціонування ПЗ дуже важко. Проблема полягає в тому, що існуючі методи і моделі 

прогнозування надійності ПЗ не повною мірою придатні для практичного застосування [3]. 

У зв'язку з цим тематика досліджень, пов’язаних з підвищенням надійності програмного 

забезпечення, є актуальною.  

На основі аналізу публікацій можна констатувати: на сьогодні відсутнє загальне 

вирішення проблеми надійності ПЗ і є багато приватних рішень, що не враховують такі істотні 

чинники як інтенсивність внесення і усунення помилок в програмі, час розробки ПЗ. Жодна з 

моделей не може вважатися достатньою для оцінки надійності.  

Таким чином, сьогоднішній рівень розуміння проблеми надійності в основному якісний, 

що дозволяє розглядати програму як чорний ящик з даними, що поступають на вхід, 

зовнішніми діями, а на виході - потік помилок, що усувається з великим або меншим успіхом.  

Постановка задачі. Теорія надійності як наука отримала розвиток стосовно складних 

технічних систем. Необхідність і корисність контролю технічних компонент систем і систем в 

цілому, з метою перевірки відповідності їх поточних характеристик заданим, доведені 

практикою. У цьому плані виконана значна кількість робіт по надійності стосовно технічних 

систем, розроблено множину моделей забезпечення розумними методами надійності складних 

систем і їх технічної готовності. Ці моделі у ряді випадків дозволяють не лише оцінювати 

показники надійності і готовності технічних систем і їх компонентів, але і дають можливість 

передбачати значення цих показників на основі накопиченого досвіду [4].  

Крім того, ряд моделей дозволяє на основі накопичених даних висловлювати 

припущення відносно режимів роботи, при яких найчастіше проявляються відхилення від 

нормального функціонування, а також про вживаний підхід до відновлення (ремонту) системи 

або її компонентів після збою [5]. 

Мета статті. Розробка програмно-алгоритмічних засобів для проведення оцінки 

надійності програмного забезпечення на основі відомих моделей  надійності ПЗ, що дозволить 

проводити розрахунок характеристик надійності ПЗ (таких як, час напрацювання до відмови, 

коефіцієнт готовності, вірогідність відмови) і на основі цієї моделі прогнозувати зміну цих 

характеристик в часі та оптимізувати  кількість  помилок в  програмному забезпечені 

Виклад основного матеріалу дослідження. Основною проблемою знаходження 

надійності ПЗ за допомогою моделей надійності є необхідність знати початкову кількість 

помилок ПЗ. Цю величину визначити досить важко (майже не можливо). 

Метод зворотного розрахунку. Однією з переваг методу  в порівнянні з іншими є те, що 

в ньому не використовується припущення про початкову кількість помилок 0N  в ПЗ. Замість 

неї використовуються досить просто вимірювані характеристики ПЗ, такі як інтенсивність 

появи помилок і інтенсивність усунення помилок [5]. Хоча запропонована модель надійності 

і не використовує цю величину, проте, можна скористатися її результатами для знаходження 

початкової кількості помилок в програмі 0N методом зворотного розрахунку. Це дозволить 

знайти такі характеристики надійності ПЗ, як час напрацювання до відмови, його вірогідність 

і час досягнення потрібної надійності за заданих початкових умов [7]. 

Програма написана в інтегрованому середовищі розробки програм Delphi із 

застосуванням об'єктно-орієнтованого (ОО) підходу, який забезпечує швидшу і компактнішу 

реалізацію алгоритму [8]. 

При досліджені виконуються наступні кроки: 

Пропонується розміщення rE помилок на ОВД, розподілених на ній рівномірно. 

Для кожного з K  клієнтів пропонується на початку тільки один раз imk  і ik . 

Далі ітерактивно ( M  разів підряд) з кроком t  для кожного клієнта [9-11]. 

Якщо клієнт справний, то він може звертатися із запитами до сервера з інтенсивністю 

зв . Вірогідність звернення клієнта до сервера дорівнює 
tзвe
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У разі звернення клієнта до сервера формується випадкова величина ix , розподілена за 

нормальним законом з параметрами imk  і 61555& ; ik  - вхідні дані для запиту до сервера. 

Область, що використовується вхідними даними запиту від одного клієнта до сервера на ОВД, 

є величина 2/ix  [10,12,16]. 

Якщо в інтервал ( 2/ix ) потрапляє хоч би одна помилка на ОВД, то вважається, що в 

клієнтові виявлена помилка, і він виводиться з експлуатації для її виправлення одним з вільних 

програмістів. Якщо вільних програмістів немає, то несправний клієнт стає в чергу і чекає, коли 

один з програмістів звільниться. 

Якщо в запиті клієнта до сервера помилки немає, то цей запит спрямовується серверу на 

обробку і відповіді. При цьому формується відповідь від сервера клієнтові.  Якщо в область  

( 2/ix )  потрапляє хоч би одна помилка зі списку помилок сервера, то вважається, що в 

сервері сталася помилка. В цьому випадку робота системи зупиняється і усі програмісти 

намагаються виправити цю помилку в сервері із швидкістю випр  кожен. Вірогідність 

виправлення помилки одним програмістом рівна s

tвипр

e






.

1



. 

Отже якщо на певному кроці в клієнтові виявлена помилка і є вільний програміст, то 

вільний програміст намагається виправити помилку в клієнтові з вірогідністю s

tвипр

e






.

1



. 

Якщо помилка виправляється, то вона видаляється зі списку помилок. Таким чином, ця 

помилка вже не може виникнути в інших клієнтах. При цьому якщо є клієнти, в яких була 

виявлена така ж помилка, то ці клієнти вважаються теж виправленими. 

При виправленні помилки кожен програміст може внести нову помилку з вірогідністю 

рівна s

tвнес

e






.

1



. Причому, якщо програміст вніс помилку в програму, то він може внести туди 

ще одну помилку з вірогідністю рівною квадрату вірогідності внесення попередньої помилки. 

Знову внесені помилки вносяться в список помилок. При цьому ці нові помилки не вважаються 

виявленими в клієнтові або сервері, тобто якщо виявлена помилка виправляється, то клієнт 

або сервер вважається виправленим навіть, якщо при цьому були зроблені нові помилки. 

За один часовий такт t  формується сценарій обміну даними для усіх працюючих на цей 

момент часу клієнтів. Для несправних клієнтів або несправного сервера формується 

імовірнісний процес виправлення помилки в них [1]. 

В результаті формується М ітерацій і отримуємо одну реалізацію випадкових функцій 

)(1 tmC
, )(2 tmC

, )(2 tmC  і )(tp   на часовому інтервалі tМ  . 

Випробовування проводимо ще R  разів і таким чином отримуємо R реалізацій 

випадкових функцій )(1 tmC
, )(2 tmC

, )(2 tmC , )(tp . Для кожного моменту часу jt (для Мj ,...,1

) з кроком t  знаходимо середнє статистичне для цих функцій і отримуємо середнє функцій 

 )(1 tmC
,  )(2 tmC

,  )(2 tmC  і  )(tp . 

Алгоритм пошуку помилок на області виділених даних зображено на рисунку 1. 

В процесі дослідження проводиться: 

1. Розрахунок поточного часу напрацювання до відмови. 

2. Розрахунок середнього часу напрацювання до відмови за весь час експерименту. 

3. Розрахунок вірогідності відмови ПЗ в одиницю часу,  як P = (< об'єм запиту > ∙ 
<кількість помилок в клієнтах і сервері > ∙ (< кількість працюючих клієнтів > + 1) ∙< 

інтенсивність звернення >∙< крок ітерації за часом >. 

4. Розрахунок коефіцієнта готовності : 1готK  - <  час простою усієї програми  > / < час 

роботи >. 

Програма попереджає, якщо задається така інтенсивність, що на інтервалі часу t  

відбувається більше однієї події (тобто значення t  має бути менше одиниці) - для 

дотримання умови ординарності потоку подій. 
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Рис. 1. Алгоритм пошуку помилок на області виділених даних 

 

Метод пошуку початкової кількості помилок в програмі по початковій і кінцевій 

інтенсивностям відмов. Враховуючи те, що наша модель дозволяє вирішувати обернену 

задачу, тобто знаючи кількість програмістів, інтенсивність їх роботи і інтенсивність відмов на 

початку дослідної експлуатації і у кінці дослідної експлуатації можна підібрати початкову 

кількість помилок в програмі, що співпадають з ними.[8] 

Проведемо таке дослідження для періоду дослідної експлуатації ПЗ і дослідимо 

можливість передачі системи в промислову експлуатацію. Відомо, що її обслуговує 3 

програмісти. Кількість програм-клієнтів - 10. Інтенсивність відмов на початку дослідної 

експлуатації була 1 відмова в добу. Через пів року роботи отримали інтенсивність відмов - 1 

відмова в місяць або 0,033 відмов на добу. При цьому об'єм одного запиту вирахуємо як 

відношення об'єму одного запиту до розміру усієї бази даних. Він рівний: = 0,01Кб/10000Кб 

= 0,000001. Спробуємо методом підбору знайти первинну кількість помилок так, щоб 

задовольняло початковим і кінцевим умовам завдання. З урахуванням того, що кожну хвилину 

одна з програм-клієнтів отримує дані, отримуємо інтенсивність звернення до сервера - 1500 

звернень в добу. 
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Експеримент показує, що такими початковими і кінцевими умовами відповідає ПЗ з 20-

25 помилками на початку роботи і 10-14 помилок за 180 діб і коефіцієнтом готовності 0,9. 

Проведемо експеримент : 

Початкові умови експерименту №1: 

K  (к-ть програм-клієнтів)  = 10; 

P  (к-ть програмістів)  = 3; 

  (ширина запиту клієнта) = 0,000001; 

0N  (початкова кількість помилок)  = 25; 

s  (складність сервера)  = 2; 

t  (крок ітерації)  = 0,0005 (доба); 

зв (інтенсивність потоку звернень клієнта до сервера)  = 1500/діб; 

випр (інтенсивність потоку виправлення помилки)  = 2/доби; 

pвнес (вірогідність внесення помилки при виправленні)  = 0,1/діб; 

М (кількість ітерацій)  = 360000; 

Загальний час експерименту: 180 (доба); 

K  (число експериментів)  = 5. 

Був отриманий результат навеений на рис. 2. 

 
 

 
Рис. 2. Результат пошуку кількості помилок для перших 180 днів експлуатації ПЗ 

  

 

Висновки. З отриманих даних видно, що після 180 днів дослідної експлуатації в системі 

залишиться приблизно 5 помилок і коефіцієнт готовності буде більше 0.95, а середній час 

напрацювання на відмову буде більше 20 діб. Це прийнятні значення для надійності такої 

системи і отже її можна передавати в промислову експлуатацію. 

Моделювання наступних 180 днів промислової експлуатації показують, що за цей час 

буде виявлено і виправлено всього 3, 4 помилки, а коефіцієнт готовності досягне 0.99 і 

середній час напрацювання до відмови буде близько 60 днів (рис. 3). 
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Рис. 3. Результат пошуку кількості помилок для наступних 180 днів експлуатації ПЗ 

 

Для порівняння проведемо експеримент № 2 для кількості помилок, що дорівнює сто і 

незмінних інших початкових умов (рис. 4). 
 

 
 

Рис. 4. Результат  пошуку початкової кількості помилок для експерименту № 2 
 

З отриманих результатів видно, що до кінця дослідної експлуатації програми з такою 

початковою кількістю помилок через 180 днів ще залишиться близько 25 помилок, коефіцієнт 

готовності - 0.9, а середній час напрацювання до відмови - близько 6 діб, що говорить про 

низьку надійність ПЗ, внаслідок чого програма не готова до передачі в промислову 

експлуатацію і необхідно продовжити її дослідну експлуатацію ще на півроку. 

Метод визначення часу, необхідного для зменшення кількості помилок до 

розрахункового рівня. 

Знайдемо час, який необхідний для зменшення кількості помилок в 2 рази (рис. 5-6). 

Початкові умови: 

K  (к-ть програм-клієнтів)  = 10; 

P  (к-ть програмістів)  = 3; 

  (ширина запиту клієнта) = 0,0001; 

0N  (початкова кількість помилок)  = 100; 

s   (складність сервера)  = 2; 

t (крок ітерації)  = 0,001 (доба); 

звр (інтенсивність потоку звернень клієнта до сервера)  = 100/діб; 

випр(інтенсивність потоку виправлення помилки)  = 0,2/діб; 

pвнес (вірогідність внесення помилки при виправленні)  = 0,005 

М (кількість ітерацій)  = 200000; 

Загальний час експерименту: 200 (доба); 

K (число експериментів)  = 5. 

За результатами дослідження отримуємо:  4
2

1 T  дня, що є дуже оптимістичною оцінкою 

(рис. 6). 
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Рис. 5. Форма для введення початкових параметрів дослідження 

 

 

 
 

Рис. 6. Форма з результатами моделювання 

 

Висновки. В роботі здійснено аналіз проблем знаходження надійності програмного 

забезпечення за допомогою моделей надійності. Встановлено, що упевнено прогнозувати 

рівень надійності функціонування ПЗ дуже важко. На сьогодні відсутнє загальне вирішення 

проблеми надійності ПЗ і є багато приватних рішень, що не враховують такі істотні чинники 

як інтенсивність внесення і усунення помилок в програмі, час розробки ПЗ. Жодна з моделей 

не може вважатися достатньою для оцінки надійності. 

За результатами проведеного дослідження в роботі запропоновані алгоритмічно 

реалізовані методи організації знаходження та виправлення кількості помилок в програмному 

забезпечені. 

Дослідження проводились за допомогою програми, що написана в інтегрованому 

середовищі розробки програм Delphi із застосуванням об'єктно-орієнтованого (ОО) підходу, 

який забезпечує швидшу і компактнішу реалізацію алгоритму. 

Таким чином, створена програма моделювання дозволяє, задаючи різні початкові умови, 

спостерігати поведінку надійності ПЗ в часі. Це дозволяє використати її для вирішення 

оптимізаційних завдань (наприклад, пошуку оптимальних ресурсів для досягнення заданого 

рівня надійності, оптимальної інтенсивності тестування при заданих характеристиках клієнт-
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сервера і кількості програмістів). Зокрема, це дозволяє знайти початкову кількість помилок 

ПЗ. 

Модель і програму моделювання можна рекомендувати використати при розробці і 

супроводі ПЗ, коли рівень надійності має бути високим, а досягти і підтвердити його не 

просто. 
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Zhirov B.G., Ph.D. Ognjevyj O.V., Ph.D. Ogneva A.M., Selyukov D.O. 

METHODS OF ORGANIZATION OF INTRODUCTION AND CORRECTION OF ERRORS IN 

SOFTWARE PROVIDED 

 

The article is devoted to the development of software-algorithmic tools for the evaluation of the 

reliability of software (software) on the basis of reliability models, which allows calculating the reliability 

characteristics of software.  In the work, an analysis of the problem of finding software reliability with 

reliability models has been carried out.  It is found that it is very difficult to predict the level of reliability of 

software functioning quite confidently.  The problem lies in the fact that existing methods and models of 

prediction of software reliability are not fully suitable for practical application.   

Analyzing software problems it is clear that determining the initial number of errors in the software.  

It is difficult therefore the article proposes a method of inverse calculation, the advantage of which is that 

it does not use the assumption of the initial number of errors in the software.  Instead, it uses rather simple 

measurable features of the software, such as the intensity of errors and the intensity of error correction.  To 

find the initial number of errors in the program proposed algorithm for finding errors in the area of selected 

data. 

Given that the developed model allows solving the inverse problem, the article proposes a method for 

finding the initial number of errors in the program for the initial and final failure rates. 
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In order to study the period of experimental exploitation of software in work, the method of 

determining the time required to reduce the number of errors by 2 times. In the article the simulation of the 

experimental 180 days of industrial exploitation was conducted. In order to assess the reliability of "client-

server" systems at the testing stage, the following important characteristics of the software system's 

functioning are determined: calculation of the current time of complete development, calculation of the 

average time of elaboration for the entire time of modeling of the system, calculation of the probability of 

failure of the software per unit time, calculation of the readiness factor.  On the basis of the developed 

methods and algorithms, a simulation program was created, which allows, by specifying different initial 

conditions, to observe the behavior of software reliability in time.  

Keywords: reliability of software, reliability model, client-server architecture, client program, field of 

definition of input data. 

 

 

 

к.т.н., с.н.с. Жиров Г.Б., к.т.н., доц. Огневой А.В., 

 к.т.н., доц. Огнева А.Н., Селюков Д.О., 

МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ НАХОЖДЕНИЕ И ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В 

ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

 

Статья посвящена разработке программно-алгоритмических средств для проведения 

оценки надежности программного обеспечения (ПО) на основе моделей надежности, 

позволяющая проводить расчет характеристик надежности ПО. 

В работе проведен анализ проблем нахождения надежности программного обеспечения с 

помощью моделей надежности. Установлено, что достаточно уверенно прогнозировать уровень 

надежности функционирования ПО очень трудно. Проблема заключается в том, что 

существующие методы и модели прогнозирования надежности ПО не в полной мере пригодны для 

практического применения. Анализируя проблемы программного обеспечения, понятно, что 

определить начальное количество ошибок в ПО достаточно трудно (почти невозможно), 

поэтому в статье предложен метод обратного расчета, преимуществом которого является то, 

что в нем не используется предположение о начальном количество ошибок в ПО. Вместо нее 

используются достаточно просто измеряемые характеристики ПО, такие как интенсивность 

появления ошибок и интенсивность устранения ошибок. 

Для нахождения исходного количества ошибок в программе предложен алгоритм поиска 

ошибок в области выделенных данных. 

Учитывая, что разработанная модель позволяет решать обратную задачу, в статье 

предложен метод поиска исходного количества ошибок в программе по начальной и конечной 

интенсивности отказов. 

В работе проведено исследование для периода опытной эксплуатации ПО и возможность 

передачи системы в промышленную эксплуатацию. Для исследования периода опытной 

эксплуатации ПО в работе предложен метод определения времени, необходимого для уменьшения 

количества ошибок в 2 раза. Проведено моделирование исследовательских 180 дней 

промышленной эксплуатации. С целью оценки надежности для систем типа «клиент-сервер» на 

этапе тестирования определены такие важные характеристики функционирования 

программного комплекса, как: расчет текущего времени наработки до отказа, расчет среднего 

времени наработки до отказа за все время моделирования работы системы, расчет вероятности 

отказа ПО за единицу времени, расчет коэффициента готовности. На основе разработанных 

методов и алгоритмов создана программа моделирования, которая позволяет, задавая различные 

начальные условия, наблюдать поведение надежности ПО во времени. 

Ключевые слова: надежность программного обеспечения, модели надежности, клиент-

серверная архитектура, программа-клиент, область определения входных данных. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВІЙСЬКОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ, ЯК ЗАПОРУКА 

ПРИЙНЯТТЯ ЕФЕКТИВНОГО КОМАНДИРСЬКОГО РІШЕННЯ 

 
Дане дослідження присвячене розгляду можливості прогнозування прийняття 

командирського рішення на основі роботи командира (начальника) з системою підтримки 

прийняття рішень. У ньому наведено один із варіантів застосування теорії несилової взаємодії в 

цілях військового прогнозування, як засобу оцінки прийняття ефективних командирських рішень.  

Зазначено, що система підтримки прийняття рішень, в даному випадку, є тим носієм 

інформаційного впливу, який формує саме те, найбільш оптимальне, рішення командира. 

Базуючись на проведених попередніх дослідженнях в області інформаційного впливу та впливу 

повідомлень на реакцію цільової аудиторії, авторами вирішено задачу оцінки впливу системи на 

прийняття рішення командирами (начальниками).  Оцінка представлена як різниця між 

початковими (до впливу) та кінцевими (після впливу) ймовірностями. Використання 

запропонованої моделі, на думку авторів, наближає нашу країну до створення ефективних 

інформаційних технологій підтримки прийняття рішень та військового прогнозування, що стане 

одним із вирішальних важелів щодо отримання інформаційної військової переваги над ворогами 

нашої Батьківщини.  

Ключові слова: інформаційні технології; теорія несилової взаємодії; ймовірність; система 

підтримки прийняття рішень; військове прогнозування 

 

Вступ та постановка проблеми. Ефективність дій військ у бою буде високою лише  за 

умови чіткого визначення мети і завдань, які є наслідком аналізу реальних умов ведення бою, 

чіткому визначенні сил, засобів і способів дій військ (сил) щодо досягнення цієї мети,  

матеріально-технічним забезпеченням. 

Саме тому рішення командира є тим вирішальним фактором, який визначає ефективність 

дій підпорядкованих військ. Рішення командира є основою управління військами. Відповідно  

прийняття командирами ефективних і своєчасних рішень під час підготовки та ведення 

бойових дій в умовах невизначених і постійно змінних способів ведення війни на фоні 

основного удару інформаційної політики країни-агресора, який спрямований на маніпуляцію 

свідомістю українців та дестабілізацію країни зсередини [1-2], стає актуальною задачею, яку 

найскоріше потрібно вирішувати.  

Одним з найважливіших інструментів, як у мирний, так і у воєнний час, який сприяє 

удосконаленню управління військами, і головним чином, прийняттю обґрунтованих рішень, є 

прогнозування. Саме керувати за Анрі Файолем - означає передбачати [3]. Командир, 

отримавши бойове завдання, перед тим як здійснити його виконання, повинен мати у думках 

уяву про мету діяльності та порядок дій об’єднання (з’єднання, частини), яким він командує. 

Отже говорять, що полководець отримує перемогу два рази: спочатку в думках, а потім - у 

діях на полі бою. Але для цього необхідно володіти здібностями передбачення розвитку подій 

[4]. 

Так як прийняття оперативних рішень відбувається в умовах жорсткого дефіциту часу та 

високого рівня відповідальності за можливі помилки, вирішення проблеми своєчасності, 

якості та повноти урахування значної кількості факторів може бути реалізоване тільки за 

рахунок застосування сучасних інформаційних технологій в штабах усіх рівнів. 

Саме системи підтримки прийняття рішень (СППР) і є тими інформаційними 

технологіями, які, на сьогоднішній день, забезпечують прийняття раціональних рішень 

командирами в умовах жорсткого дефіциту часу та високого рівня відповідальності за можливі 

помилки. 

А як оцінити той вплив, який несуть системи підтримки прийняття рішення на 

раціональну реакцію командира щодо ситуації, яка складається? Як спрогнозувати найбільш 

https://teacode.com/online/udc/35/355_359.html
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можливу реакцію щодо прийняття рішення командиром після отримання ним інформації від 

системи підтримки прийняття рішення?  

У результаті аналізу джерел [5-11], та враховуючи специфіки ведення війни в Україні 

виділяється раніше невирішена частина загальної проблеми, яка полягає в прогнозуванні 

розвитку подій після впливу системи підтримки прийняття рішення на командира щодо 

прийняття ним раціональних рішень. На думку авторів, використання нижче запропонованого 

способу дасть можливість більш досконало передбачати ймовірні прийняття рішень. 

Виклад основного матеріалу. Будь-який інформаційний вплив на отримувача 

інформації призводить до змін ймовірностей його реакцій [12]. Система підтримки прийняття 

рішень надає командиру (начальнику) відповідну «підказку» в результаті якої формується 

саме те, найбільш оптимальне, його рішення. Відповідно оцінку впливу результату такого 

повідомлення можна представити як різницю між початковими (до впливу на командира) та 

кінцевими (після впливу) ймовірностями. Тобто якщо інформованість (обізнаність) командира 

на поточний момент часу до надання йому результату від системи підтримки прийняття 

рішень представити матрицею його інформованості то після надання йому результатів роботи 

системи ми отримаємо іншу матрицю його реакцій після надання йому відповідної інформації. 

Виходячи з цього запропоновано оцінити вплив на командира (начальника), через різницю в 

умовних та безумовних ймовірностях його реакцій на ці впливи. 

Система підтримки прийняття рішень, в нашому випадку, є тим носієм інформаційного 

впливу, який визначає наповнення другої матриці. Зрозуміло, що вплив на начальника 

(командира) від системи призведе до змін в матриці його обізнаності. Доцільним будемо 

вважати той вплив, який призведе до збільшення ймовірностей оптимальних (визначення 2) 

чи раціональних (визначення 1) його рішень, і зменшенню ймовірностей прийняття рішень, 

які не підпадають під визначення доцільних (визначення 3). 

Визначення 1. Раціональним будемо вважати таке рішення командира після впливу 

системи підтримки прийняття рішень на нього, для якого в даний момент часу не існує жодної 

іншого рішення, яке б ще більше збільшило оцінку відповідності бажаному результату 

наслідків від прийняття цього рішення. 

Визначення 2. Оптимальним будемо вважати таке рішення командира, для якого не 

існує в даний момент часу жодного іншого рішення, яке ще більше збільшує оцінку 

відповідності бажаному результату як в поточний момент часу, так і по завершенню дії 

наслідків прийнятого рішення. 

Визначення 3. Доцільними будемо вважати такі рішення командира, які збільшують 

оцінку відповідності бажаному результату як в поточний момент часу, так і по завершенню дії 

наслідків прийнятого рішення. 

Для вирішення поставленого завдання застосуємо результати отримані в попередніх 

роботах автора щодо оцінки впливу на контрагентів взаємодії та автоматичному адресуванні 

повідомлень з урахуванням їх інформаційного впливу на адресатів, але з урахуванням 

специфіки задачі [13]. 

Так, рішення будь якого командира (начальника) можна, з певною ймовірністю, 

передбачити за рахунок тих впливів, які на нього здійснюються (рис. 1).  
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Рис. 1. Схема інформаційного впливу системи прийняття рішень на прийняте рішення 

командира (начальника) 

 

Тобто, вироблення раціонального чи оптимального рішення командиром буде напряму 

залежати від тієї інформації яка надходитиме йому від СППР. 

Виходячи з позиції, що будь який інформаційний вплив призводить до збільшення чи 

зменшення ймовірності прийняття людиною якогось рішення 

 

),/()( jii ARpRp   (1)

 

де )( iRp  – безумовна ймовірність прийняття рішення Ri командира (визначена 

його початковою інформованістю); 

 )/( ji ARp  – ймовірність прийняття рішення Ri командира після впливу  Aj 

(визначена його новою інформованістю). 

Тоді, якщо після такого інформаційного наповнення командир приймає раціональні чи 

оптимальні рішення, то, відповідно, чим більш релевантна інформація надається йому, тоді і 

ймовірність прийняття ним необхідних рішень збільшується. Зрозуміло що існують 

підмножини впливу 
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 n+ – кількість «позитивних» впливів; 

 n- – кількість «негативних» впливів,  

і, незважаючи на те, що інформація що надходить від СППР має вектор лише «позитивного» 

впливу, а нерелавантне уже відкинуте, залишається певна вірогідність, що надана «допомога» 

в прийнятті рішення буде розцінена командиром в супереч нашим сподіванням. 

Зважаючи на це удосконалено математичну модель для оцінки того яке буде рішення 

командира при тих чи інших взаємозалежностях впливів та його реакції на них. В її основі все 

та ж різниця між безумовними (до впливу) та умовними (після впливу) ймовірностями. 
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Вплив на командира запропоновано вимірювати величиною (зростання) ймовірності 

безумовної події прийняття ним відповідного рішення та визначати через відхилення умовної 

ймовірності, від безумовної. Представимо таку оцінку формулою 
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де )/(
kji ARw  – оцінка величини впливу

kj
A на прийняття рішення iR . 

Перейдемо від величини впливу до ймовірності прийняття рішення iR  при 

багатогранності «підказки» СППР. Для цього пропонується застосувати наступну формулу  
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де )/( ARw i  – оцінка величини всіх позитивних впливів на прийняте рішення iR . 

Тепер використовуючи формули (2) і (3) можна перейти до нової ймовірності прийняття 

командиром відповідного рішення:  
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де )/( ARp i  – ймовірності прийняття відповідного рішення Ri після всіх позитивних 

впливів A на командира (начальника). 

 
Ні в якому разі, при оцінці такого роду впливів на прийняття рішення, не можна забувати 

таке важливе явище, як довіра до джерела інформації [14], тобто, якщо невідоме або джерело 

до якого у вас втрачена довіра намагатиметься хоч багато раз достукатися до вашої свідомості 

надаючи правдиву і підтверджену інформацію, сам факт недовіри до джерела справить на вас 

протилежну, щодо очікуваної, дію. І навпаки, якщо джерелу ви довіряєте завдяки 

внутрішньому настрою, зовнішнім чинникам чи іншим моральним, сердечним та іншим 

факторам, то таке джерело є найкращим модулятором вашого відношення до дійсності, навіть 

коли вона не відповідає реалії. Виходячи з цього, не торкнутися даного питання, є не 

коректним.  

Як зазначалося раніше, при всіх позитивних впливах існує певна ймовірність прийняття 

командиром рішення яке ніяким чином не згенероване «підказками» СППР. Це в першу чергу 

пов’язане з уже набутим бойовим досвідом командира (початкова інформованість), довірою 

до джерела інформації  та тією інформацією, яку продукує СППР. 

Якщо СППР надає інформацію, яка збігається з життєвим досвідом, то довіра у 

командира збільшується. І навпаки, коли надана інформація не збігається з початою 

інформованістю, то довіра, відповідно, зменшується. Тому кінцева формула, відповідно, 

зазнає коректив під впливом фактору довіри.  
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 ))(/( DARp
kji

 – оцінка ймовірності прийняття рішення iR  від впливу, який 

формується джерелом, що не викликає довіру )( DA
kj

; 

 ))0(/(
kji ARp  – оцінка ймовірності прийняття рішення iR  від впливу, який 

формується невідомим джерелом (не викликає ні довіри, ні 

недовіри). 

Якщо у джерела, що надає інформацію відсутня довіра, то щоб досягти поставленої мети 

йому необхідно надавати недостовірну інформацію (протилежну задуму), яка буде спонукати 

контрагента до протилежних надаваної інформації діям, що в свою чергу буде відповідати 

реакції щодо задуму впливу.  
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 – оцінка ймовірності реакції iR  від негативного впливу, який 

формується джерелом, що викликає довіру )( DA
kj

; 

 ))(/( DARp
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 – оцінка ймовірності реакції iR  від негативного впливу, який 

формується джерелом, що не викликає довіру )( DA
kj

; 

 ))0(/(
lji ARp  – оцінка ймовірності реакції iR  від негативного впливу, який 

формується невідомим джерелом (не викликає ні довіри, ні 

недовіри). 

 

Розраховуючи результати різноманітних оцінок ймовірностей прийняття командирами 

(начальниками) раціональних чи/або оптимальних рішень при їх роботі  з СППР, можна 

додатково спрогнозувати стратегію поведінки власних сил та подальший перебіг подій на лінії 

зіткнення з ворогом в результаті відповідного командирського рішення. 

Висновки. У роботі авторами висвітлено один із варіантів застосування теорії несилової 

взаємодії, а саме в цілях військового прогнозування, як засобу оцінки прийняття ефективних 

командирських рішень.  Базуючись на проведених попередніх дослідженнях, авторами 

вирішено задачу оцінки впливу системи на прийняття рішення командира (начальника) на 

основі представлення такої оцінки як різниці між початковими (до впливу на командира) та 

кінцевими (після впливу) ймовірностями. 

Використання запропонованої моделі, на думку авторів, наближає нашу країну до 

створення ефективних інформаційних технологій підтримки прийняття рішень та військового 

прогнозування, що стане одним із вирішальних важелів щодо отримання інформаційної 

військової переваги над ворогами нашої Батьківщини. 
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к.т.н. Кубявка М.Б., к.т.н. Кубявка Л.Б., Лалетин С.П. 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОЕННОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ, КАК ЗАЛОГ 

ПРИНЯТИЯ ЭФФЕКТИВНОГО КОМАНДИРСКОГО РЕШЕНИЯ 

 

Данное исследование посвящено рассмотрению возможности прогнозирования принятия 

командирского решения на основе работы командира (начальника) с системой поддержки 

принятия решений. В нем приведен один из вариантов применения теории несилового 
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взаимодействия в целях военного прогнозирования, как средства оценки принятия эффективных 

командирских решений. Отмечено, что система поддержки принятия решений, в данном случае, 

является тем носителем информационного влияния, который формирует именно то, наиболее 

оптимальное, решение командира. Основываясь на проведенных предварительных исследованиях 

в области информационного воздействия и влияния сообщений на реакцию целевой аудитории, 

авторами решена задача оценки влияния системы на принятие решения командирами 

(начальниками). Оценка представлена как разница между начальными (до воздействия) и 

конечными (после воздействия) вероятностями. Использование предложенной модели, по 

мнению авторов, приближает нашу страну к созданию эффективных информационных 

технологий поддержки принятия решений и военного прогнозирования, станет одним из 

решающих рычагов на получении информационного военного превосходства над врагами нашей 

Родины. 

Ключевые слова: информационные технологии; теория несилового взаимодействия; 

вероятность; система поддержки принятия решений; военное прогнозирования. 

 
Ph.D. Kubyavka M.B., Ph.D. Kubyavka L.B., Laletin S.P. 

INFORMATION TECHNOLOGIES OF MILITARY FORECASTING, AS A PREVENTION OF 

THE ADOPTION OF AN EFFECTIVE COMMANDER DECISION 

 

This research is devoted to considering the possibility of forecasting the adoption of a commander's 

decision based on the work of the commander (head) with the decision support system. It provides one of 

the options for applying the theory of non-military interaction for the purpose of military forecasting, as a 

means of assessing the adoption of effective commander decisions. It is noted that decision support system, 

in this case, is the bearer of information influence, which forms exactly what is the most optimal decision 

of the commander. Based on previous studies in the field of information influence and influence of 

messages on the reaction of the target audience, the authors solved the task of assessing the impact of the 

system on decision-making by the commanders (heads). The assessment is presented as the difference 

between the initial (to the effect) and the end (after impact) probabilities. According to the authors, the use 

of the proposed model is bringing our country closer to creating effective information technologies for 

decision support and military forecasting, which will be one of the crucial levers in obtaining information 

military superiority over the enemies of our Motherland. 

Keywords: Information Technology; the non-force interaction theory; probability; decision support 

system; military forecasting. 
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МЕТОД НАБЛИЖЕНОГО ПОШУКУ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЇ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

 
В статті запропонований метод наближеного пошуку та ідентифікації фізичних осіб, який 

дозволяє оцінити ступінь подібності неточно сформульованих або пошкоджених даних. 

Проведений аналіз даних надає можливість виділити основні види втрат, що виникають 

внаслідок помилок і спотворень інформації в базах даних: втрати внаслідок невірного, не якісного 

надання послуг («брак» в інформації); втрати оплачуваного часу співробітників на непродуктивну 

діяльність; втрати внаслідок використання неоптимальних технологічних послідовно 

виконуваних процесів. Продуктивність і ефективність будь-якої системи зберігання інформації 

безпосередньо залежить від ефективності та продуктивності пошукових систем. Саме 

пошукова система визначає, чи перетворяться в знання численні розрізнені дані, що надходять 

по різних каналах зв'язку і накопичуються в різноманітних базах даних та електронних архівах. 

Стає актуальною задача розробки спеціальних методів і технологій текстового пошуку з 

використанням нетривіальних рішень. 

Метод наближеного пошуку та ідентифікації фізичних осіб розроблений на основі функції 

релевантності, процедури формування ключа подібності, відстані Левенштейна і процедури 

наближеного пошуку на базі модифікації алгоритму прямого перебору. При цьому ключ подібності 

використовується як в ручному введенні інформації в якості підказки при занесенні даних, про 

клієнта, так і в пошукових запитах, в яких беруть участь персональні дані. Відстань 

Левенштейна використовується як ранжуюча функція при виведенні результатів. Спеціально 

розроблена процедура наближеного пошуку застосовується виключно до пошуку по довгих рядках. 

Даний алгоритм використовує умову неперевищення порогів ідентифікації та дозволяє 

підвищити ефективність роботи користувачів в випадках роботи з неточно сформульованими 

або пошкодженими даними. 

Ключові слова: база даних, наближений пошук, порівняння рядків, пошук даних, алгоритм, 

інформаційна система, ключ подібності. 

 

Вступ. Розвиток інформаційних технологій систем керування базами даних визначає 

також ряд нових проблем та напрямки подальших досліджень у даній сфері. Програмне 

забезпечення на сьогоднішній день розвивається в умовах швидкого нарощування 

обчислювальних потужностей, апаратних можливостей, швидкості доступу до пам'яті, обсягу 

пам'яті, пропускної здатності та надійності каналів передачі даних. Все більшого значення 

набувають засоби, що забезпечують взаємодію в розподіленій системі функціонування 

інформаційних систем. Неухильне зростання обсягів даних викликає необхідність широкого 

використання передових інформаційних технологій для ефективного управління потоками 

даних. При цьому, найбільшу значимість набувають завдання створення ефективних 

інструментів оцінки та контролю зростаючих потоків інформаціі, оптимізацій процедур 

обробки, агрегації, узагальнення, пошуку та аналізу даних.  

Ефективність управління сучасним бізнесом заснована на можливості отримання 

управлінським персоналом всебічної інформації з усіх напрямків діяльності компанії. При 

цьому важливим є встановлення контролю над зростаючими потоками інформації, 

прискорення процесу їх обробки, узагальнення та аналізу. Необхідність постійно 

забезпечувати всіх учасників процесу управління достовірною, цілісною, несуперечливою і 

актуальною інформацією визначає ключове завдання сьогоднішнього дня в сфері підвищення 

ефективності управління - впровадження сучасних інформаційних технологій в систему 

управління підприємством.  

Автоматизовані інформаційні системи розробляються на основі інформаційно-

аналітичних баз даних, які використовуються в якості ключового елемента системи і 

забезпечують зберігання і обробку всієї сукупності даних, що надходять від підрозділів і філій. 

З точки зору технологій,  автоматизовані інформаційні системи представляють набір 
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апаратних засобів, технологій, методів і алгоритмів, спрямованих на підтримку життєвого 

циклу інформації і включають три основні процеси: обробку даних, управління інформацією 

та управління знаннями.  

Постановка задачі. Найбільш поширеним видом інформаційних ресурсів для 

організацій, що працюють з персональними даними є тексти на природних мовах. Цим 

обумовлено широке застосування в таких системах технологій текстового пошуку. Дані 

технології використовуються не тільки в системах, побудованих за принципом традиційних 

текстових систем, але і для пошуку в колекціях, організованих у вигляді веб-сайтів, а також 

для пошуку в глобальній мережі Інтернет. На основі проведеного аналізу даних, що отримані 

з відкритих джерел і наукових публікацій, можна виділити основні види втрат, що виникають 

внаслідок помилок і спотворень інформації в базах даних: втрати внаслідок невірного, 

неякісного надання послуг («брак» в інформації); втрати оплачуваного часу співробітників на 

непродуктивну діяльність; втрати внаслідок використання неоптимальних технологічних 

послідовно виконуваних процесів. Основним чинником, що стимулює розвиток технологій 

пошуку, є поява великої кількості електронних бібліотек і архівів, що містять значні обсяги 

актуальних знань. Продуктивність і ефективність будь-якої системи зберігання інформації 

безпосередньо залежить від ефективності та продуктивності пошукових систем. Саме 

пошукова система визначає, чи перетворяться в знання численні розрізнені дані, що надходять 

по різних каналах зв'язку і накопичуються в різноманітних базах даних та електронних 

архівах. 

Стає актуальною задача розробки спеціальних методів і технологій текстового пошуку з 

використанням нетривіальних рішень, в тому числі на основі операцій несуворої 

відповідності. Універсальної методики пошуку в умовах зашумленості даних не існує, 

оскільки кожна проблема має власну оригінальну специфіку. Для  вирішення виниклих 

проблем необхідно використовувати методи, які здатні відшукати всі лексикографічно близькі 

до шаблону пошуку слова, що відрізняються замінами, пропусками і вставками символів. В 

даний час в системах керування базами даних можливості виконання пошуку за подібністю не 

використовуються. Таким чином, виникає задача розробки спеціальних реляційних операцій, 

що виникають в задачі ототожнення записів.  

З урахуванням специфіки роботи з персональними даними пропонується вирішення 

наступних прикладних задач: повна ідентифікація клієнта при наявності спотворень 

інформації в базі даних або в пошукових запитах; усунення дублікатів записів при 

надходженні до бази даних з множинних джерел зі слабоструктурованою інформацією; пошук 

і коректування помилок в персональних даних клієнтів. 

Основна частина. Однією із задач при пошуку інформації про клієнта, є його 

однозначна ідентифікація. Одним із таких рішень є порівняння його основних реквізитів. Таке 

рішення не завжди буде прийнятне при використанні простого порівняння реквізитів по ряду 

причин, реквізити однієї і тієї ж особи, взяті з двох різних баз даних можуть не співпадати, 

тому що вони не завжди доступні, реквізити документа відрізняються внаслідок помилки при 

занесенні в базу даних.  Готової методики по такому виду ідентифікації на даний час не існує. 

На основі проведених досліджень і експериментів запропоновано рішення, що дозволяє 

проводити ідентифікацію фізичних осіб в базі даних з максимальною точністю. В результаті 

запропонований метод наближеного пошуку, із застосуванням якого може бути організований 

більш ефективний інформаційний пошук.  

Левенштейн В.Й. розробив алгоритм, який дозволяє оцінити, наскільки подібний один 

рядок на другий. Алгоритм Левенштейна дозволяє отримати саме чисельну оцінку подібності 

рядків. Відстань Левенштейна в теорії інформації та комп'ютерної лінгвістики – це міра 

різниці двох послідовностей символів (рядків) щодо мінімальної кількості операцій вставки, 

видалення і заміни, необхідних для переведення одного рядка в інший. Основна ідея 

алгоритму полягає в тому, щоб порахувати мінімальну кількість операцій видалення, вставки 

і заміни, які потрібно зробити над одним з рядків, щоб отримати другий.  
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Нехай S1 і S2 - два рядки довжиною М і N відповідно, тоді відстань Левенштейна d(S1, S2) 

обчислюється за формулою d(Sl, S2) = D (M, N), при цьому елементи: 

         
 
 
      1 2

0 1, 1,

1, 1,

1, 1,

min ( 1, 1,, (1)

, 1 1,

1, 1,

1, 1 , ),

якщо i j

i якщо i j

j якщо i j

якщо i jD i j

D i j

D i j

D i j m S i S j

 


 

  


  
  


 
   

 

де      
   
   

1 2
1 2

1 2

0,
,

1,

якщо S i S j
m S i S j

якщо S i S j

 
 



 

Розглянемо формулу (1) більш детально. Тут крок по i відповідає за видалення (D) з 

першого рядка, по j - вставку (I) в перший рядок, а крок за  обома індексами відповідає за 

заміну символу (R) або відсутність змін (М). Очевидно, що відстань між двома порожніми 

рядками дорівнює нулю. Так само очевидно те, щоб отримати порожній рядок з рядка 

довжиною i, потрібно зробити i операцій видалення, а щоб отримати рядок довжиною j з 

порожнього, потрібно провести j операцій вставки. У нетривіальному випадку потрібно 

вибрати мінімальну «вартість» з трьох варіантів. Вартість «вставка/видалення» буде в будь-

якому випадку становитиме одну операцію, а от заміна може не знадобитися, якщо символи 

рівні - тоді крок за обома індексами «безкоштовний».  

Очевидно, справедливі наступні твердження: 

 1 2 1 21. ,d S S S S   

   1 2 1 22. , max ,d S S S S  

 1 2 1 23. , 0d S S S S    

Побудуємо матрицю перетворення Текст в Тост. Спочатку матриця виглядає, як показано в 

табл. 1 

Таблиця 1 

Початковий стан матриці 

  Т о с т 

 0 1 2 3 4 

Т 1     

е 2     

к 3     

с 4     

т 5     

 

Проставлення значень у матриці відбувається за наступною формулою: 

             1 2 ,     ,    ;   ,   ;   ,       ,  0,  ,a i j min a i l j l a i j l l a i l j l if S i S j l        
 

             1 2 ,     ,    ;   ,   ;   ,       ,  0,  ,a i j min a i l j l a i j l l a i l j l if S i S j l          

    1 2   ,  0,  if S i S j l
 
- повертає 0, якщо літери, які стоять у відповідних позиціях однакові, 

1 - якщо відрізняються. Отже, щоб отримати значення елемента, потрібно знати значення його 

сусідів зверху, знизу і по діагоналі. Для елемента (1,1)a  отримаємо: 
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             1 2 ,      0,    ;   1,0  1;   0,0    1   1 ,  0,  ,a l l min a l l а а if S S l      

       1,1    2;  2;  0   ' '  '   ',  0,  1    2;  2;  0   0а min if T T min      

           1,2     0,2  1;   1,1  1;   0,1    ' '   ' ', ,  0,  ,а min а а а if T O l      

       1, 2    3;  1;  1   ' '   ' ', ,  0,     3;  1;  2   1а min if T O l min      

...  і тд . 

В результаті отримуємо матрицю (табл. 2), значення елемента  ,a n m  якої дорівнює 

відстані Левенштейна від S1 = Тост до S2 = Текст. 

Таблиця 2 

Заповнена матриця 

  Т о с т 

 0 1 2 3 4 

Т 1 0 1 2 3 

е 2 1 1 2 3 

к 3 2 2 2 3 

с 4 3 3 2 3 

т 5 4 4 3 2 

 

Відстань Левенштейна широко застосовується в різних граматичних додатках, таких як 

правопис в MS Office, або в інших подібних програмних продуктах, при пошуку і обробці 

текстів: у пошукових системах для знаходження об'єктів або записів по імені; в базах даних 

при пошуку з неповно-заданим або неточно-заданим ім'ям; для виправлення помилок при 

введенні тексту; для виправлення помилок у результаті автоматичного розпізнавання 

відсканованого тексту або мови; в інших додатках, пов'язаних з автоматичною обробкою 

текстів. 

Функція Левенштейна відіграє роль фільтра, свідомо відкидає неприйнятні варіанти (у 

яких значення функції більше деякої заданої константи). З точки зору додатків визначення 

відстані між словами або текстовими полями по Левенштейну має наступні недоліки: при 

перестановці місцями слів або частин слів виходять порівняно великі відстані; відстані між 

абсолютно різними короткими словами виявляються невеликими, в той час як відстань між 

сильно схожими довгими словами виявляються значними. 

Метод наближеного пошуку по довгих рядках. При послідовному переборі рядки 

зчитуються послідовно і порівнюються безпосередньо з пошуковим зразком. Для порівняння 

рядків використовуються бітові алгоритми agrep. Вибір обумовлюється високою 

ефективністю цих алгоритмів. Незважаючи на те, що даний алгоритм працює повільно далеко 

не всі реалізовані алгоритми, як показали експерименти, набагато ефективніші послідовного 

перебору. Зокрема, для максимально допустимої відстані редагування, рівної двом, багато 

алгоритмів виявляються повільнішими у випадку чисто дискового пошуку. Найпростіше 

рішення задачі полягає в послідовному порівнянні, починаючи з t(1) і р(1), перших символів 

рядків Т і Р до тих пір, поки не буде виявлено рівність чи нерівність порівнюваних символів. 

В останньому випадку слід повернутися до початку порівняння і, зрушивши на один символ 

по тексту (тепер це буде t(2)), повторити спробу. Сказане можна проілюструвати наступним 

чином. Пошук виробляється за шаблоном vivid в тексті vivi&dv&vivid, момент неспівпадання 

символів шаблону і тексту відзначається великою літерою. Приклад проілюстрований у табл. 

3. 

Тут перші чотири символи співпадають, а п'ятий - ні. Продовжувати пошук, починаючи 

з &, не можна, оскільки третій і четвертий символи тексту (vi) співпадають з початком 

шаблону і можуть бути початком точного співпадіння – треба перевіряти кожен початок, як 

показано в прикладі. Даний алгоритм вимагає виконання не менше n - m + 1 порівнянь і 
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«працює» повільно. Разом з тим він достатньо простий при програмуванні і дозволяє 

проводити пошук з використанням шаблону будь-якої довжини. Відомо, кілька способів 

удосконалення описаного найпростішого рішення. Найбільш відомі два з них: алгоритм 

Бойера - Мура (Воуег - Moore) і алгоритм Кнута - Морріса - Пратта (Knuth - Morris - Pratt).  

Таблиця 3 

Приклад пошуку в рядку 

 v i v i & d v & v i v i d 

1 v i v i D         

2  V            

3   v i V         

4    V          

5     V         

6      V        

7       v I      

8         v i v i d 

 

У більшості випадків при вирішенні задач точного пошуку алгоритм Бойера - Мура 

працює швидше, тому зупинимося саме на ньому. Існує кілька модифікацій даного алгоритму. 

Порівняння починається проводитися не між першим символом шаблону і першим символом 

тексту, а між останнім символом шаблону і m-ним символом тексту. Необхідно порівнювати 

d і &; ці символи не співпадають, і шаблон зсувається. Ключовий момент тут у тому, що 

визначається символ тексту, за яким відбулася розбіжність (у нашому випадку &), і 

встановлюється, в якому місці шаблону знаходиться даний символ. Залежно від цього 

приймається рішення про величину зсуву. У розглянутому прикладі & не міститься в шаблоні, 

тому можна зсувати весь шаблон на m символів вправо. Наступне порівняння проводиться між 

останнім символом шаблону і десятим символом тексту, тобто після зсуву на п'ять позицій. 

Десятий символ - i, в шаблоні він міститься на другій і четвертій позиціях. Шаблон зсувається 

тільки на одну позицію, оскільки i в тексті може співпадати з четвертим символом шаблону. 

Тепер переходимо до одинадцятого символу тексту (v). Він міститься в шаблоні в першій і 

третій позиціях, зcувати шаблон потрібно на два символи, обчислюється як розмір шаблону, 

шо зменшений на номер останньої позиції символу тексту, що міститься в шаблоні. Це 

приводить нас до тринадцятого символу (d) На цей раз маємо співпадіння символів d. Знову 

перевіряється співпадіння шаблону і тексту. Якщо ж співпадають останні кілька символів, а 

інші ні, можливо в даній ситуації доцільно скористатися описаним раніше найпростішим 

алгоритмом зі зсувом шаблону на один символ, або застосувати інший метод. Основна 

перевага даного методу в тому, що розбіжностей буває значно більше, а це, в свою чергу, 

призводить до великих зсувів. В розглянутому прикладі при роботі за алгоритмом Бойера-

Мура знадобилося всього вісім порівнянь замість двадцяти при простому рішенні. 

Алгоритм пошуку ЗСУВ-І опублікували в 1992 році два дослідники з університету 

Арізони і Bell Labs - Сан By (Sun Wu) і Уді Манбер (Udi Manber). Нехай Р - шаблон пошуку, а 

Т - рядок пошуку, довжиною n і m відповідно. Припустимо, що відшукуються не тільки всі 

входження Р в Т, а й входження в Т всіх можливих префіксів шаблону Р. Множину префіксів 

позначимо  Р* і запишемо так: 

 *
1 1 2 1, , ... , ... , 1,nP p p p p p n N   

де n -довжина шаблону пошуку 

У розглянутому прикладі множина префіксів складається з наступних елементів: 

P* = {V, VI, VIV, VIVI, VIVID}. 

Складемо матрицю R, в якій для будь-якої позиції аналізованого тексту буде показано, 

чи є ця позиція кінцем хоча б однієї з п'яти елементів Р*. Результати побудови показані в табл. 
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4. Тоді R - матриця, в якій R [i, j] = 1, якщо перші k символів шаблону точно співпадають з k 

символами рядка пошуку, попередніми jt  включно, тобто, якщо виконується умова 

1 1... ...n j k jp p t t  .  

Таблиця 4 

 Приклад пошук в рядку 

 v i v i & d v & v i v i d 

V 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 

VI 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

VIV 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

VIVI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

VIVID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 

Інтерес представляє останній рядок, оскільки відповідає шуканому входженню шаблону 

в текст, але й інші рядки не менш важливі. Залишається навчитися будувати цю таблицю 

швидко. Цілком зрозуміло, що j + 1-й стовбець таблиці залежить тільки від j-го стовбця 

шаблону і символу 1jt  . Наприклад, співпадання в j+l для viv буде виконуватися тільки тоді, 

коли співпадання виконувалося для vi в j і 1jt  = v. Іншими словами, 

                                
 

 

1, 1, 1 1
,

0, 1, 1 1

i jякщо R i j і p t
R i j

якщо R i j

    
 

  

  

При цьому вважаємо      0, 1, ,0 0, 1... , 1...R j R i j m i n    . Отримана рекурсія при 

програмуванні вимагає для обчислення кожного елемента таблиці одного умовного оператора 

IF.  Якщо довжина шаблону не перевищує 32, тоді стовбці таблиці можна представити у 

вигляді 32-бітових машинних слів. В цьому випадку можна буде обчислювати відразу весь 

стовбець. Якщо розглянути перші два стовбці таблиці, то одиниці в другому стовбці можуть 

з'явитися при одночасному виконанні двох умов: одиниця може стояти тільки в позиції, що 

відповідає букві «I» в рядку пошуку і останнього символу префікса шаблону «VI»  2 2p t i   , 

і тільки тоді, коли в першому, стовбці таблиці на рядок вище також стоїть одиниця. Перша 

умова забезпечує співпадання останніх символів, а друга - співпадання попередніх. Для того, 

щоб перевірити виконання другої умови, досить просто зсунути вниз перший стовбець. Для 

швидкої перевірки виконання першої умови,  заздалегідь для всіх символів підготовляються 

характеристичні вектори довжиною n. Характеристичний вектор для символу 4t i  в нашому 

випадку має одиниці в другій і четвертій позиціях і нулі у всіх інших - 01010. 

Характеристичний вектор для 3   10100t v  , для 6   00000t d  . Перевірка другої умови 

проводиться шляхом порівняння отриманого зсувом вниз першого стовбця (перший стовпець 

10000 стає, після зсуву 11000) і характеристичного вектора для 2t i . Позиції, в яких одиниці 

співпадають, отримують також одиничне значення, решта обнуляються. Отримане значення 

стає другим стовбцем таблиці. Єдиний  виняток щодо першої позиції, для якої друга умова 

істинна, оскільки введено умову:  1j j m    вважаємо   0,    1R j  . Тому перша позиція 

при зсуві завжди заповнюється одиницею. Таким чином, для третього стовбця (10100) після 

зсуву та доповнення одиницею отримаємо 11010. Після порівняння, тобто виконання  

побітової операції AND, з характеристичним вектором для  4 01010t i  отримаємо 01010. 

Отже, спочатку ми побудували таблицю, яка відображатиме співпадання з усіма префіксами 

шаблону. Потім отримали рекурсію, за допомогою якої обчислюються елементи таблиці. 

Знайдений спосіб обчислення кожного стовбця таблиці за допомогою одного зсуву 
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попереднього стовбця і однієї операції побітового множення. Таким чином, алгоритм вимагає 

не більше n порівнянь, причому порівняння складаються виключно з бітових операцій. 

Наведений алгоритм легко розширити для обробки більш складних шаблонів. Припустимо, 

що замість шаблону «vivid» потрібно знайти всі слова з п'яти букв, на другій і четвертій 

позиціях, на яких знаходяться i. Єдине, що потрібно зробити - змінити попередню обробку і 

відкоригувати таблицю характеристичних векторів. Для цього на першій, третій і п'ятій 

позиціях у всіх характеристичних векторах потрібно поставити одиниці. Це буде означати, як 

випливає з опису алгоритму, що на цих позиціях може перебувати будь-який символ. Якщо ж 

буде потрібно виключити. з розгляду, наприклад, цифри, то їх характеристичні вектори слід 

прирівняти до нуля (00000). Важлива властивість наведеного алгоритму полягає в тому, що 

його легко узагальнити на випадок наближеного пошуку. 

Наближений пошук. Припустимо, що в нашому прикладі потрібно знайти всі 

входження vivid з можливо однією неспівпадаючою (зміненою) буквою. Побудуємо дві 

матриці, як показано в табл. 5 і табл. 6. 

Таблиця 5 

Матриця 1R  

 v i v i & d v & v i v i d 

V 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 

VI 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

VIV 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

VIVI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

VIVID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 

Таблиця 6 

 Матриця 2R  

 v i v i & d v & v i v i d 

V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

VI 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 

VIV 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 

VIVI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

VIVID 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

 

Матриця 1R  (табл. 5) співпадає з табл. 4 і побудована тим же способом. Друга матриця 

2R  (табл. 6) подібна до табл. 5, з тією лише різницею, що відображає як точні співпадіння, так 

і співпадіння при одному зміненому символі. Розглянемо спочатку п'ятий стовбець матриці 

2R , він відрізняється від п'ятого стовбця матриці 1R  в першій, третій і п'ятій позиціях. Дійсно, 

vivi& співпадає з шаблоном vivid з однією зміною, vi& співпадає з viv з однією зміною і & 

співпадає з v (перший рядок матриці 2R складається з одиниць). Співпадіння vivi& з vivid при 

одній зміні виявляється за четвертим стовбцем матриці 1R  як точне співпадіння по vivi. І якщо 

є точне співпадіння до останнього символу, тоді завжди існує не більше одного співпадіння з 

однією заміною, Таким чином, один із способів внесення додаткових одиниць в матрицю 2R

, тобто обчислення матриці 2R по матриці 1R , полягає в зсуві вниз попереднього стовбця 

матриці 1R без виконання операції AND. Розглянемо десятий стовбець в матриці 2R він 

11010. У другому рядку стоїть одиниця (точне співпадіння по vi), що забезпечується 

виконанням зсуву. Четвертий рядок відповідає співпадіння v&vi з vivi, але тут заміна сталася 
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раніше. Співпадіння виявляється по дев'ятому стовбцю матриці 2R перевіркою співпадіння з 

однією заміною v&v і перевіркою співпадіння останнього символу (i). 

Таким чином, всі можливості враховуються тільки двома додатковими арифметичними 

операціями. Якщо для поточного символу тексту має місце точне співпадіння або заміна, то 

рішення про співпадіння приймається по зсуву попереднього стовбця матриці 1R . Якщо 

заміна відбулася раніше, то тоді рішення приймається щодо зсуву з доповненням одиницею 

попереднього стовбця в матриці 2R і виконання операції AND над ним і характеристичним 

вектором (табл. 7). 

Таблиця 7 

Приклад співпадіння 

 v i v i & d v & v i v i d 

V              

VI  1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 

VIV  0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 

VIVI  0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

VIVID  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

 

Розглянемо операції вставки і пропуски. Попередні вставки або пропуски вже 

враховуються попереднім стовбцем матриці 2R  і можуть бути виявлені за допомогою тих же 

операцій зсуву та побітового множення, що і для попередніх замін. Вставки в кінці рядка 

можуть бути виявлені шляхом копіювання попереднього стовбця матриці 1R без зсуву, а 

пропуски – зсувом поточного (нового) стовбця матриці 1R . 

Наприклад, третій стовбець матриці 2R , що враховує заміни, вставки і пропуски, 

виглядав би як 11110. Тут четверта одиниця з'являється зі співпадіння vivi з viv виключенням 

(пропуском) останньої i, і це виявляється по зсуву третього стовбця матриці 1R . Друга 

одиниця може бути отримана по-різному: із співпадіння vi з viv після додавання останньої v, 

що виявляється копіюванням другого стовбця матриці 1R , або із співпадання vi із v із третьою 

позицією при відкинутої останньої і. 

Для того, щоб знайти всі входження шаблону з одною неспівпадаючою буквою 

необхідно побудувати матрицю 2R  на основі 1R  за наступним алгоритмом: 

Нехай  R j  стовбець під номером j матриці R і         1, ,..., , ,..., , ,TR j r j r k j r n j  

де n-довжина шаблону пошуку. Тоді, щоб отримати матрицю 2R , потрібно виконати дві 

умови:  

1. Побудувати стовбці проміжної матриці *
2 ,R  з допомогою операції логічного зсуву 

стовбців матриці R: 

                                               *
2 1 (2)R j R j    

де >> - операція логічного зсуву така, що якщо         1, ,..., , ,..., , ,TR j r j r k j r n j  то 

>>         0, ,..., 1, ,..., 1, ,TR j r j r k j r n j    при цьому  1j j m    вважаємо  0, 1R j  , 

 0i i n      ,0   0R i  R[i,0]. 

2. Застосувати до побудованої за допомогою операції зсуву проміжної матриці 
*
2R  

формулу (2) по верхньому читанню, тобто наступним чином: 



 
 

112 
 

                 

 
 

   

2

2

2 2

1, 1, 1 1
, (3)

, , 1, 1 1
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при цьому вважаємо      2 20, 1, ,0 0, 1... , 1...R j R i j m i n    . І отримати матрицю 2R .  

У результаті, за допомогою даного алгоритму, заміни, вставки і пропуску можуть 

оброблятися (і виявлятися) всі входження, за допомогою всього чотирьох арифметичних 

операцій. Крім того, якщо потрібно, щоб допускалося більше однієї помилки, це не складе 

великої проблеми. Потрібно ввести по одній додатковій таблиці на кожну помилку і проводити 

аналогічні перетворення однієї таблиці в іншу. Даний алгоритм дозволяє проводити пошук 

будь-якого регулярного виразу з помилками або без них. 

Висновки. Запропонований метод наближеного пошуку та ідентифікації фізичних осіб 

дозволяє зберегти інформаційну цілісність, а також знизити зашумленість даних, 

обумовленою наявністю помилок операторського введення. В якості основи для реалізації 

методу використана функція релевантності, що працює з використанням алгоритму 

порівняння підрядків. Метод дозволяє проводити об'єднання записів, відсоток подібності яких 

по заданому набору полів знаходиться у встановлених межах.  

Метод наближеного пошуку по атрибутах розроблений на основі функції релевантності, 

процедури формування ключа подібності, відстані Левенштейна і процедури наближеного 

пошуку на базі модифікації алгоритму прямого перебору. Запропонований метод дозволяє 

вирішити такі задачі: пошук по рядках довжиною більше 50 символів, такі як: коментарі 

інспектора, співробітників центрів, служби збору, що раніше працювали з клієнтом і т.п.; 

пошук по відносно коротких полях з середньою довжиною менше 50 символів: назви місць 

роботи, назви вулиць, торгових точок, юридичних осіб, телефонів, факсів, інтернет адрес; 

пошук за прізвищами при ручному введенні реквізитів клієнтів або отриманням «на льоту» 

списку відповідних записів про клієнтів кредитним інспектором. При цьому ключ подібності 

використовується як в ручному введенні інформації в якості підказки при занесенні даних, про 

клієнта, так і в пошукових запитах, в яких беруть участь персональні дані. Відстань 

Левенштейна використовується як ранжуюча функція при виведенні результатів. Спеціально, 

розроблена процедура наближеного пошуку застосовується виключно до пошуку по довгих 

рядках. Даний алгоритм використовує умову неперевищення порогів ідентифікації та дозволяє 

підвищити ефективність роботи користувачів в випадках роботи з неточно сформульованими 

або пошкодженими даними. 
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МЕТОД ПРИБЛИЖЕННОГО ПОИСКА И ИДЕНТИФИКАЦИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

В статье предложен метод приближенного поиска и идентификации физических лиц, 

который позволяет оценить степень сходства неточно сформулированных или поврежденных 

данных.  

Проведенный анализ данных позволяет выделить основные виды потерь, возникающих 

вследствие ошибок и искажений информации в базах данных: потери в результате неверного, не 

качественного предоставления услуг («брак» в информации); потери оплачиваемого времени 

сотрудников на непродуктивную деятельность; потери в результате использования 

неоптимальных технологических последовательно выполняемых процессов. 

Производительность и эффективность любой системы хранения информации напрямую 

зависит от эффективности и производительности поисковых систем. Именно поисковая 

система определяет, превратятся в знания, многочисленные разрозненные данные, поступающие 

по различным каналам связи и накапливаются в различных базах данных и электронных архивах.  

Становится актуальной задача разработки специальных методов и технологий 

текстового поиска с использованием нетривиальных решений.  

Метод приближенного поиска и идентификации физических лиц разработан на основе 

функции релевантности, процедуры формирования ключа сходства, расстояния Левенштейна и 

процедуры приближенного поиска на базе модификации алгоритма прямого перебора. При этом 

ключ сходства используется как в ручном вводе информации в качестве подсказки при занесении 

данных о клиенте, так и в поисковых запросах, в которых принимают участие персональные 

данные. Расстояние Левенштейна используется как ранжирующая функция при выводе 

результатов. Специально разработана процедура приближенного поиска применяется 

исключительно к поиску по длинным строкам. Данный алгоритм использует условие 

непревышения порогов идентификации и позволяет повысить эффективность работы 

пользователей в случаях работы с неточно сформулированными или поврежденными данными. 

Ключевые слова: база данных, приближенный поиск, сравнение строк, поиск данных, 

алгоритм, информационная система, ключ сходства. 

 

Prof. Lenkov S.V., Ph.D. Dzhuliy V.M., Ph.D. Mulyar I.V. 

METHOD OF APPROPRIATE SEARCH AND IDENTIFICATION OF PHYSICAL PERSONS 

 

The method of an approximate search and identification of individuals, which allows to assess the 

degree of similarity of inaccurately formulated or damaged data is proposed in the article. 

The conducted data analysis provides an opportunity to identify the main types of losses arising from 

errors and distortions in information in databases: losses due to incorrect, non-qualitative provision of 

services ("lack" in information); loss of paid time for employees for unproductive activities; losses due to 

the use of non-optimal technological successive processes. The efficiency and productivity of any 

information storage system directly depends on the efficiency and performance of search engines. It is the 

search engine that determines whether numerous scattered data coming from different communication 

channels will be transformed into knowledge and accumulated in various databases and electronic archives. 

The task of developing special methods and technologies of text search using non-trivial solutions 

becomes relevant. The method of close lookup and identification of individuals is developed on the basis of 

the relevance function, the procedure for forming the similarity key, the Levenstein distance, and the 

approximate search procedure based on the modification of the direct search algorithm. In this case, the 

key similarity is used as manual input of information as well as a hint when entering the data about the 

client, and in search queries that involve personal data. Levenstein's distance is used as a ranking function 

for outputting results. A specially crafted approximate search procedure is used solely for long line searches. 

This algorithm uses the condition of not exceeding identification thresholds and allows to increase the 

efficiency of users in cases of work with inaccurate or corrupted data. 

Keywords: database, approximate search, line comparison, data search, algorithm, information 

system, key similarity. 
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ЗАХИСТ ВІД ПРИХОВАНИХ ЗАГРОЗ В СЕРЕДОВИЩІ 

ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ 
 

Наявність гіпервізорів в середовищі хмарних обчислень створює новий клас загроз, реалізація 

яких пов'язана з неоднозначністю переходів між різними рівнями ієрархії. 

Застосування сучасних технологій адаптивних систем захисту інформації не дозволяє 

здійснювати повний контроль за інформаційними потоками середовища хмарних обчислень, оскільки 

вони функціонують на верхніх рівнях ієрархії. Тому для створення ефективних механізмів захисту 

ПЗ в середовищі хмарних обчислень потрібна розробка нових моделей загроз і створення методів 

відображення комп'ютерних атак, які дозволяють оперативно ідентифікувати приховані і 

потенційно небезпечні процеси інформаційної взаємодії. 

Автором розроблена модель прихованих загроз інформаційній безпеці в середовищі хмарних 

обчислень, що враховує активний характер суб'єктів і об'єктів інформаційної взаємодії. 

Також розроблена модель операцій, що відбуваються з даними при їх обробці в середовищі 

хмарних обчислень, що дозволяє формалізувати опис інформаційних процесів у вигляді мультиграфа 

транзакцій. 

Суть пропонованого підходу полягає в представленні прихованої загрози у вигляді функції 

предикатів, змінні якої явно ініціалізуються. Функція предикатів вирішувана для всіх наборів 

змінних. Рішення задачі протидії прихованим загрозам формалізується з використанням набору 

предикатів, що дозволяє представити функції оцінки допустимості переходів в мультиграфі 

транзакцій у вигляді набору таблиць правил політики безпеки. 

Правила розмежування доступу, складають основу політики безпеки, включають і 

обмеження на механізми ініціалізації процесів доступу. В рамках розробленої моделі операцій 

формалізований опис прихованих загроз зводиться до появи контекстно-залежних переходів в 

мультиграфі транзакцій. 

Ключові слова: гіпервізор, хмарні обчислення, кібербезпека, приховані загрози. 

 

Вступ. Розповсюдження мереж з високою потужністю, низька вартість комп'ютерів і 

пристроїв зберігання даних, а також широке впровадження віртуалізації, сервіс-орієнтованої 

архітектури привели до величезного зростання хмарних обчислень. Хмарні обчислення — це 

модель забезпечення зручного доступу на вимогу через мережу до обчислювальних ресурсів, 

які можуть бути оперативно надані та звільнені з мінімальними управлінськими затратами та 

зверненнями до провайдера. 

Середовище хмарних обчислень - це сукупність обчислювальних ресурсів у вигляді 

віртуальних машин, що надаються користувачеві за допомогою загальних сервісів доступу. 

Фізичний рівень хмарної системи складається з апаратних ресурсів, які необхідні для 

забезпечення сервісів, що надаються, і, як правило, включає сервери, системи зберігання і 

мережеві компоненти. Застосування технологій хмарних обчислень визначає необхідність 

розгляду можливих способів дестабілізуючих дій, що приводять до порушення 

функціонування компонентів інформаційного середовища. 

Розвиток мережевих технологій в напрямку створення середовищ хмарних обчислень 

(СХО) пред'являє нові вимоги до засобів розмежування доступу до інформаційних сервісів – 

одному з основних компонент сучасної системи інформаційної безпеки. Ці вимоги 

випливають з необхідності врахування динамічного характеру процесів виділення 

обчислювальних і мережних ресурсів при конфігурації віртуальних машин і структури 

адресного простору, використовуваного для доступу до інформаційних сервісів. Опис 

політики доступу може бути представлено за допомогою правил фільтрації мережевого 

трафіка, структура і параметри яких генеруються в процесі функціонування середовища 

хмарних обчислень і сервісів, що реалізуються з використанням віртуальних машин (ВМ). При 
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цьому необхідно враховувати вимоги збереження цілісності політики доступу, аналогічно 

тому, як в умовах зміни мережевої топології для збереження інформаційної зв'язності ресурсів 

в Інтернеті використовуються протоколи динамічної маршрутизації. При використанні СХО 

для розміщення інформаційних сервісів особливу актуальність набуває складна науково-

технічна задача розвитку технологій захисту інформації, що забезпечує виконання вимог 

політики доступу в мережевому середовищі з динамічно змінними характеристиками. 

Характерною особливістю сучасного середовища хмарних обчислень є активний 

характер суб'єктів і об'єктів інформаційної взаємодії. Це дозволяє розглядати цільову функцію 

системи безпеки як збереження конфіденційності, цілісності і доступності програмних і 

інфраструктурних сервісів, що надаються в режимі видаленого доступу в умовах динамічної 

зміни стану обчислювальних ресурсів. Побудова перспективних механізмів забезпечення 

безпеки в середовищі хмарних обчислень зв'язується не із захистом від виявлених 

вразливостей, а полягає в можливості запобігання новим невідомим методам проведення атак, 

в розробці нових моделей загроз і методів запобігання або віддзеркалення комп'ютерних атак 

на інформаційні ресурси, які використовують можливості предикативної ідентифікації 

прихованих каналів і потенційно небезпечних процесів інформаційної взаємодії [1]. 

Перспективним напрямком вирішення сформульованої задачі є використання технології 

між мережевого екранування з урахуванням специфіки захищеності середовища [2]. Для цього 

необхідна формалізація вимог розмежування доступу до інформаційних сервісів. Така 

формалізація може бути представлена з використанням динамічно формованого набору 

правил фільтрації, що забезпечує виконання вимог політики доступу. При цьому зростаюча 

складність алгоритмів фільтрації пред'являє високі вимоги до продуктивності між мережевих 

екранів, що робить необхідним використання методів паралельної обробки віртуальних 

з'єднань за допомогою віртуальних машин. У сучасній літературі підхід до створення складних 

технічних систем, зв'язаність яких забезпечується за рахунок організації процесів обміну 

інформацією з мережі, отримав назву мережево-центричний. Цей підхід стосовно задачі 

розмежування доступу вимагає забезпечення ситуаційної обізнаності та локальності дій 

кожного з між мережевих екранів, що входять до складу віртуальних машин, які 

використовуються в СХО для реалізації політики доступу [3]. 

Важливим напрямом вдосконалення технологій захисту і систем інформаційної безпеки 

є протидія білатеральним загрозам, в яких суб'єкт і об'єкт процесів інформаційної взаємодії є 

потенційним носієм небезпечних дій. У таких випадках необхідно використовувати моделі 

загроз, які ідентифікують потенційні вразливості як на рівні процесів контролю доступу до 

ресурсів гостьових операційних систем (ОС) або додатків, так і на рівні системних викликів 

гіпервізора, який сам може стати джерелом руйнуючих дій що реалізовуються шляхом 

порушення функціонування планувальника завдань або диспетчера устаткування. Загрози, що 

виникають при цьому, необхідно не тільки оперативно виявляти, але і блокувати 

використовувані неавторизовані канали інформаційних дій, які в середовищі хмарних 

обчислень зазвичай реалізуються в прихованому для гостьових ОС режимах. Тому важливим 

чинником підвищення ефективності систем захисту від прихованих загроз є облік напряму 

передачі, синтаксису і контексту потоків даних, які передаються [4]. 

З врахуванням вищесказаного, захист від загроз, які можуть приводити до розкрадання 

даних, неконтрольованої модифікації програмного коду, порушенню доступності 

(блокуванню) або нав'язуванню помилкової інформації в середовищі хмарних обчислень є 

актуальним науково-технічним завданням, вирішенню якого присвячена дана магістерська 

робота  [5].  

Постановка задачі. Використання традиційних підходів не дозволяє вирішити 

проблему підвищення рівня захищеності середовища хмарних обчислень з урахуванням 

гнучкості, масштабованості (підтримка апаратних платформ різного класу) пропонованих 

програмно-технічних рішень і мінімізації витрат.  
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Застосування сучасних технологій адаптивних систем захисту інформації не дозволяє 

здійснювати «прозорий» контроль за інформаційними потоками середовища хмарних обчислень, 

оскільки вони функціонують на верхніх рівнях ієрархії.  

Класичні методи пошуку шкідливого програмного коди не дозволяють виявляти нові 

зразки шкідливого ПО, що реалізовує технології  DKOM і VICE, оскільки вони вбудовуються в 

операційну систем на «нижчому» рівні, ніж модулі адаптивних систем захисту [6]. 

Традиційні методи перехоплення системних функцій гостьових ОС не дозволяють виявляти 

програмні «закладки», що вшиваються в ОС на етапі завантаження.  

Для боротьби з такими загрозами актуальною є розробка нових засобів захисту 

інформації, заснованих на методах оперативної ідентифікації потенційних вразливостей, що 

виникають як на рівні процесів контролю доступу до ресурсів гостьових ОС, так і на рівні 

системних викликів гіпервізора, які за певних умов самі можуть ставати джерелами різних 

видів руйнівних впливів. Метою дослідження є підвищення рівня захищеності 

обчислювальних систем на основі розробки моделей, методів і алгоритмів протидії 

прихованим загрозам в середовищі хмарних обчислень. 

Для досягнення поставленої мети вирішуються наступні завдання: 

Розроблена модель прихованих загроз інформаційній безпеці в середовищі хмарних 

обчислень, що враховує активний характер суб'єктів і об'єктів інформаційної взаємодії. 

Розроблена модель операцій, що відбуваються з даними при їх обробці в середовищі 

хмарних обчислень, що дозволяє формалізувати опис інформаційних процесів у вигляді 

мультиграфа транзакцій. 

Розроблений метод протидії прихованим загрозам з використанням запропонованої 

моделі операцій, заснований на характеризації ієрархії транзакцій. 

Виклад основного матеріалу. Розглянемо компоненти гіпервізора як джерело загрози 

при проведенні атак зловмисником з подальшим розповсюдженням шкідливого програмного 

забезпечення на серверах віртуалізації. 

Користувачі можуть атакувати компоненти гіпервізора, посилаючи некоректні запити на 

обробку модулям програмного забезпечення гіпервізора і використовуючи недокументовані 

можливості системного і прикладного програмного забезпечення, встановленого на серверах 

віртуалізації. Логіка виконання програм повинна контролюватися з точки зору відмови в 

обслуговуванні. Це підвищує ризики при реалізації прихованих загроз, не тільки 

функціональних можливостей, але і безпеки, яка оцінюється величиною ризику їх не 

документованої роботи. Приховані загрози, що приводять до порушення роботи середовищі 

хмарних обчислень, реалізуються за допомогою дій з боку шкідливого програмного 

забезпечення, від яких немає захисту на рівні гостьової ОС [7]. 

 Під реалізацією прихованих загроз маються на увазі використання механізмів створення 

і зміни контексту виконання потоків, за допомогою яких можуть передаватися дані від 

сутностей з високим рівнем безпеки до сутностей з низьким рівнем безпеки в обхід правил  і 

може порушуватися стан захищеності самого гіпервізора. 

Гіпервізор забезпечує ізоляцію різних ОС одна від одної, розділення і управління 

ресурсами. Гостьові ОС – це операційні системи віртуальних машин, що запускаються під 

управлінням гіпервізора.  

У гіпервізорі, як і в будь-якій операційній системі, створюється множина сутностей 

(об'єктів і суб’єктів доступу) з різним рівнем безпеки. Операція породження суб'єктів 

  SubjOmSubiCreate ,  називається породженням з контролем незмінності об'єкту, якщо 

для будь-якого моменту часу  t0>t , в який активізована операція породження об'єкту Create

,  породження об'єкту Subj  можливо тільки при тотожності об'єкту-джерела щодо моменту 

   ,0:0 tOmtOmt   де Sub  – суб'єкт, O  – об'єкт доступу. У разі середовища хмарних 

обчислень суб'єкти і об'єкти доступу можуть мінятися ролями [8]. 

Тому для протидії прихованим загрозам в середовищі хмарних обчислень, в якому діє 

породження суб'єктів з контролем незмінності об'єкту, необхідно, щоб у момент часу 0t  через 
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будь-який суб'єкт до будь-якого об'єкту існували тільки потоки, що не  суперечать умові 

коректності: монітор безпеки повинен реалізувати спеціальні механізми ідентифікації 

контексту контрольованих потоків даних як для суб'єктів, так і для об'єктів доступу, а будь-

який суб'єкт доступу (ініціатор доступу) повинен використовувати тільки дозволені механізми 

доступу. З цією метою вводиться набір який підходить  для створення об'єктів доступу, так і 

при породженні об'єктів у вигляді кортежу  typeContextOrds _,, , тобто формалізація 

операцій породження суб'єктів або об'єктів доступу представляється в наступному вигляді:  

 

    ._,,,,_,,,, OjtypeContextOrdsOmCreateSubjtypeContextOrdsOmSubiCreate   (1) 

 

При цьому породження нового суб'єкта доступу з номером j jSub  можливо тільки за 

умови, що    toOtOm m , де Sub  - суб'єкт доступу, 
mO  - об'єкт доступу, mj,  - номера об'єктів 

в запропонованій специфікації даного хмарного середовища. 

Таблиці дозволених зв'язків об'єктів і суб'єктів доступу, за допомогою яких здійснюється 

контроль транзакцій операцій породження нових об'єктів, необхідно розширити на випадок 

прихованих загроз. Опис таблиці правил ПБ ( політики безпеки) приведено в 3 розділі. 

Предикативна функція ідентифікації прихованих загроз - це відображення 8-рівневої 

моделі операцій на множину його можливих станів - небезпечні, безпечні і невизначені. В 

цьому випадку модель прихованих загроз описується у вигляді розширеного кортежу: 

 

      RolesSecurityvmhvActionsprocDevicesServicesSourceM ,,,,,,, ,   (2) 

 

де Source  - суб'єкт доступу або процес, джерело загрози; 

Services  - набір шаблонів правил безпеки, використовуваних традиційними СЗІ 

(наприклад, правила фільтрації для МСЕ тощо); 

Devices  - пристрої, що встановлені на серверах віртуалізації і використовувані 

гостьовими операційними системами ВМ (диск, мережний контролер тощо), як об'єкт 

доступу; 

 proc  - множина суб'єктів впливу (шкідливий код гіпервізора, несертифіковані засоби 

віртуалізації і. т. п.); 

Actions  - (дії) виконання операцій суб’єктом по відношенню до об’єкту доступу 

(виконання команд read, write, append, create, execute…)  

 hv  - середовище взаємодії процесів ВМ у гіпервізорі, що представляє собою множину 

компонентів imod ; 

 vm  - об'єкти впливу (множина ВМ ). 

• Security - Roles  - процедури багаторівневої рольової ПБ для протидії прихованим 

загрозам, які реалізуються у вигляді набору міток безпеки. Набір міток являють собою 

значення кортежу  ._,, typeContextOrds . 

В рамках пропонованої моделі загроз середовище хмарних обчислень розглядається як 

система взаємодії гіпервізорів, встановлених на серверах віртуалізації. В рамках направленої 

схеми «суб’єкт-дія-об’єкт» активний характер суб'єктів і об'єктів інформаційної взаємодії 

передбачає ту обставину, що вони можуть мінятися місцями. Розглянемо ситуацію, в якій 

зловмисник(суб'єкт) атакує сервер віртуалізації(об'єкт), модифікує компоненти гіпервізора 

шляхом реалізації нових загроз, приведених в таблиці 1.  
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Таблиця 1  

Перелік нових загроз, які виникають в середовищі хмарних обчислень. 

Перелік загроз Наслідки 

Загроза нестандартного виконання команд в 

гіпервізорі 

Можливість отримання несанкціонованого 

доступу до ресурсів гіпервізора 

Загроза порушення однозначності переходів 

станів при обміні інформацією між 

віртуальною машиною та гіпервізором 

Можливість отримання несанкціонованого 

доступу до даних користувача іншої 

віртуальної  машини 

Загроза модифікації програмного 

забезпечення гіпервізорі 

Поширення шкідливого програмного 

забезпечення в середовищі хмарних 

обчислень 

 

Модель операцій, що виконуються на різних рівнях ієрархії середовища хмарних 

обчислень, дозволяє описати інформаційні процеси у вигляді мультиграфа транзакцій. 

Середовище виконання команд ВМ розглядається як 8-рівнева ієрархічна модель (рис. 1).  

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

p1

q2

q1

p2

p3 q3

q4p4

p5 q5

p6 q6

p7 q7

рівень ієрархії S1

рівень ієрархії S2

рівень ієрархії S3

рівень ієрархії S4

рівень ієрархії S5

рівень ієрархії S6

рівень ієрархії S7

рівень ієрархії S8

Рівень додатків
mod 1

Ядро гостьово  ОСї
            mod 2

Обробники переривань
mod 3

Менеджер памяті
mod 4

Підсистема ввдення/виведення 
       нижнього рівня mod 5

Планувальник задач
mod 6

Диспетчер роботи з 
 mod 7 обладн нняма

Виконавчий регіон процесора
mod 8

 
Рис. 1. Структура взаємодії процесів віртуальних машин в гіпервізорі 
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Існують 8 рівнів ієрархії: 1S - рівень додатків; 2S - рівень ядра гостьової ОС; 3S  – рівень 

обробників переривань; 4S - рівень менеджера пам'яті гіпервізора; 5S  – рівень підсистеми-

введення виведення гіпервізора; 6S  – рівень планувальника завдань гіпервізора; 7S  – 

диспетчер роботи з устаткуванням гіпервізора; 8S  – рівень виконавчого регіону процесора. На 

рівнях 51 SS   функціонують традиційні СЗІ, які використовують набори шаблонів ПБ для 

контролю доступу. На рівнях 76 SS   шкідливим ПЗ реалізуються приховані загрози, про які 

згадувалося раніше. На рівні 8S  здійснюється контроль виконання операцій ВМ з 

урахуванням вимог політики безпеки [9]. 

На основі комбінаторного аналізу можливих переходів при виникненні подій з множини 

E  необхідно довести, що при числі рівнів ієрархії рівним 8 відображення SjEixSi : . Якщо 

кількість рівнів менше 8, то відображення не ізоморфно. Кожному переходу відповідає набір 

ініціалізованих предикатів, Число всіх можливих підстановок предикатів у функцію оцінки 

допустимих станів рівне !n . 

Пропонований підхід до опису операцій заснований на класифікації ризиків і на аналізі 

контексту виконання потоків команд, за допомогою яких можуть передаватися дані в обхід 

правил, що відповідають прийнятій ПБ, і порушують стан захищеності самого гіпервізора. 

 

Таблиця 2 

Опис рівнів захисту 

 

Рівень захисту Зовнішні дії Приклад шкідливого коду 

1 рівень – S1 VI, V2, V3 HackerDefender, Hox, Seven і 

бібліотеці AFX Rootkit 

2 рівень – S2 V4, V5, V6 HackerDefender, Hox, Seven і 

бібліотеці AFX Rootkit 

3 рівень – S3 V7,V8 Seven,Pandora 

4 рівень- S4 V9,V10 Red Pill, Storm 

5 рівень- S5  V11 Croax,Legend 

6 рівень –S6 V12,V13,V14 Ice Brute, Dragon, FUTO 

7 рівень – S7 V15 – перехоплення 

управління в режимі 

віртуалізації або 

налагоджувальної сесії 

Blue Pill,RuStock 1, 

RuStockпрототипи майбутніх версій 

руткитов на основі технології 

DKOM (Direct Kernel Object 

Manipulation) і VICEirtual ICE 

8 рівень –S8 На даному рівні потенційні 

дії виходять за рамки дій, які 

розпізнає шкідливий код 

На даному рівні структура даних є 

не списком покажчиків, доступних 

для модифікації експортованими 

функціями ядра,  а поіменованим 

набором всіх індексів 

(ідентифікаторів) потоків 

 

Кожен компонент гіпервізора описується кінцевим автоматом  

 

 ViPiFiivistartRiEii ,,,Pr,,,mod  ,                                         ( 3) 
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де Mi mod  – множина всіх компонентів середовища взаємодії процесів ВМ; EViiEi   

– множина подій або вхідних дій, що змінюють стани компонентів гіпервізора;  

початковий стан start при запуску ВМ;  

RjVixRiFi : - функція переходу з стану Ri  в Rj  під зовнішньою дією Vi ; 

iviPr  – рівень привілеїв в Ri  стані, ivjPr  – рівень привілеїв в Rj  стані,  0|1: RiPi , 

Pi  – функція допустимості стану, яка є кортежем простих предикатів 

 typeContextOrdsPi _,,  .                                                        (4) 

Функція Pi  характеризує стани компонентів як дозволені або заборонені, де s – 

предикат, що визначає контекст виконання процесу (потоку): 

 ,Pr,Pr0 ivjiviMaxякщоs   - збільшення рівня привілегій; 

 ,Pr,Pr1 ivjiviMinякщоs   - зменшення рівня привілегій; 

Ord  – предикат, задаючий ознаку батьківського або дочірнього процесу (потоку): 

0Ord  - якщо процес батьківський; 

1Ord  - якщо процес дочірній. 

Предикатом typeContext_  є трійка  1|0|1   і визначає зміни контексту виконання 

процесу(потоку): 

 1_ typeContext  відповідає операціям читання/запису в області пам'яті додатків; 

 1_ typeContext , здійснюються операції читання/запису в привілейовану область 

пам'яті пристроїв гостьової ОС; 

 0_ typeContext  режим очікування нових транзакцій, без здійснення операцій запису 

даних. 

В рамках моделі операцій розглядаємо 4 рівні привілеїв : 0Pr iv  - рівень привілеїв команд 

процесора, 1Pr iv  - рівень привілеїв ядра ОС, 2Pr iv  - рівень привілеїв адміністратора безпеки 

сервера віртуалізації, 3Pr iv  - рівень привілеїв користувачів ВМ. З урахуванням того, що 

істотною особливістю операцій в середовищі хмарних обчислень є можливість зміни ролі 

суб'єктів і об'єктів інформаційної взаємодії, для контролю незмінності об'єктів пропонується 

використовувати спеціальні механізми ідентифікації контексту виконання процесів.  

Контекст виконання запиту – це дерево реберних графів для кожного вузла мультиграфа 

транзакцій з ідентифікатором context_id і набором міток s, Ord,  Context_type. 

Суть пропонованого підходу полягає в представленні прихованої загрози у вигляді 

функції предикатів, змінні якої явно ініціалізуються. Функція предикатів вирішувана для всіх 

наборів змінних. Рішення задачі протидії прихованим загрозам формалізується з 

використанням набору предикатів, що дозволяє представити функції оцінки допустимості 

переходів в мультиграфі транзакцій у вигляді набору таблиць правил політики безпеки [9]. 

Правила розмежування доступу, складають основу політики безпеки, включають і 

обмеження на механізми ініціалізації процесів доступу. В рамках розробленої моделі операцій 

формалізований опис прихованих загроз зводиться до появи контекстно-залежних переходів 

в мультиграфі транзакцій. 

Отже метод заснований на тому, що набір міток {m} для «розфарбовування» мультиграфа 

транзакцій представляється значеннями предикатів s, Ord,  Context_type. Тому кожен запит 

користувачів ВМ до інформаційних ресурсів формально описується у вигляді кортежу 

предикатів і поля ідентифікатора Context_id. Зміна контексту виконання запиту 

формалізується у вигляді матриці інцидентності гіпервізора. Неоднозначність переходів 

пояснюється існуванням неконтрольованих станів. 

Проте, як показано в розділі 2, пов'язані з цими станами функції предикатів вирішувані 

для всіх наборів контрольованих змінних. Тому разом з описом інформаційних процесів за 

допомогою мультиграфа транзакцій для кожного окремого процесу будується граф 

породжених ним процесів, які зв'язані загальним ідентифікаційним номером Context_idi і 

наборами міток.  
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Контекст виконання 
запиту (дерево реберних 
графів для кожного вузла 
мультиграфа транзакцій з 

ідентифікатором 
context_id і набором міток 

s,Ord,Context_type) 

представляється у вигляді 
набору міток {m} для 

розфарбовування 
мультиграфу транзакцйі

Представлення 
прихованої загрози у 

вигляді функції 
предикатів та с творення 

мультиграфу 
і  для заданоготранзакц й

середовища хмарних 

обчислень на основі 
моделі операцій

Здійснення аналізу 
коректності завершення 

команд, та  

формулювання правил  
політики безпеки у 

вигляді послідовності 

обробки операцій і 
обмежень на підвищення 
привілеїв процесів на всіх 

рівнях моделі, операцій

 
 

Рис. 2. Графічне представлення методу предикативної ідентифікації процесів для 

захисту від прихованих загроз 

 

Обмеження на підвищення привілеїв і контроль переходів при зміні контексту операцій 

задаються значеннями кортежу предикатів Pi. = (s, Ord, Context_type), а контроль виконання 

потоків, що породжуються суб'єктами доступу, реалізується на основі принципу найменших 

привілеїв [10]. 

На рис. 3 приведена схема роботи алгоритму предикативної ідентифікації прихованих 

загроз інформаційній безпеці в середовищі хмарних обчислень. 

 

Початок

Ініціалізація і і аг перв зор

Значення функції оцінки 
Pi = True?

ТакНі

Роботу продовжити?

Так

Ні

Кынець

Завантаження модуля верифікації
команд і проксуючого модуля

Запуск віртуальної машини

Отримання списку запитів

Аналіз мультиграфу транзакцій 
на основі матриці інцидентності
модулем  верифікації команд з 
використанням проксуючого 
 та таблиці правил політики 

безпеки

Процес добавля ться в список є
запускаєтьсядозволених та 

Процес блокується та формується 
список підозрілих процесів

Формується база данни
 шкідливого ПЗ

 
Рис. 3. Узагальнена блок-схема роботи алгоритму предикативної ідентифікації 
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Призначення алгоритму – виявлення шкідливого ПЗ в компонентах гіпервізора і 

гостьових ОС. Як вхідні параметри використовуються списки запитів від користувачів ВМ. 

Запитом користувачів є набір операцій. У середовищі хмарних обчислень користувачі 

взаємодіють з фізичним устаткуванням за допомогою гіпервізора. При цьому робота 

користувачів ВМ здійснюється з логічними пристроями, створюваними компонентами 

гіпервізора - програмними емуляторами, функціонуючими на рівнях S3, S4, S5. Програмні 

емулятори пристроїв обробляють системні виклики гостьових ОС, виділяють їм сторінки 

пам'яті і забезпечують виконання операцій введення-виводу нижнього рівня. Окрім 

програмних емуляторів пристроїв, до складу гіпервізора входять планувальник завдань (рівень 

S6), диспетчер по роботі з устаткуванням (рівень S7) і модуль для роботи з процесором, що 

підтримує повну апаратну віртуалізацію (рівень S8). 

Початок роботи алгоритму – запуск ВМ і отримання списку запитів від користувачів 

віртуальних машин, які представляються певним набором операцій. 

Процедура пошуку прихованих загроз є циклом, в якому аналізуються списки запитів, 

на основі значення функції оцінки стану Pi: якщо Pi = true – процес додається в список 

дозволених, якщо Pi = false, формується список підозрілих процесів. В результаті роботи 

алгоритму створюється база даних шкідливого ПЗ, яка періодично оновлюється. 

Використання багатокритеріальних методів прийняття рішень є важливою процедурою 

при системному підході до побудови систем захисту [12]. 

Висновки. У будь-якій обчислювальній системі існують інтерфейсні рівні взаємодії між 

різними модулями(компонентами), що дозволяють використовувати недокументовані 

можливості, з одного боку, для проведення атак зловмисником, з іншої – для реалізації 

механізмів моніторингу з боку систем контролю і захисту ПЗ середовища хмарних обчислень. 

Загроза порушення доступу до конфіденційної інформації породила необхідність 

розробки нових методів захисту ПЗ та предикативного алгоритму на основі розробленої 

моделі операцій, що допомагає систематизувати функціональні рівні, використовувані 

зловмисником для вбудовування до гостьової ОС і гіпервізора, і протидіяти впровадженню 

шкідливих кодів  та загроз, які формують послідовності запитів до некоректних програмним 

модулів гіпервізора або використовують недекларовані можливості системного і прикладного 

програмного забезпечення. Різні компоненти гіпервізора розглядаються в якості потенційного 

джерела загроз кібербезпеці, які реалізується шляхом поширення шкідливого програмного 

забезпечення або ініціалізації процесів, що руйнують стан захищеності ресурсів середовища 

хмарних обчислень.  

Застосування методу протидії прихованим загрозам на основі розробленої моделі 

операцій дозволяє за рахунок реалізації механізмів вбудовування в гіпервізор на рівнях S6, S7, 

S8, оперативно визначити наявність атаки із застосуванням новітніх «руткіт»-технологій і 

своєчасно прийняти адекватні заходи захисту. 
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ЗАЩИТА ОТ СКРЫТЫХ УГРОЗ В СРЕДЕ ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 

 

Наличие гипервизора в среде облачных вычислений создает новый класс угроз, реализация 

которых связана с неоднозначностью переходов между различными уровнями иерархии. 

Применение современных технологий адаптивных систем защиты информации не 

позволяет осуществлять полный контроль за информационными потоками среды облачных 

вычислений, поскольку они функционируют на верхних уровнях иерархии. Поэтому для создания 

эффективных механизмов защиты ПО в среде облачных вычислений требуется разработка новых 

моделей угроз и создания методов отображения компьютерных атак, которые позволяют 

оперативно идентифицировать скрытые и потенциально опасные процессы информационного 

взаимодействия. 

Автором разработана модель скрытых угроз информационной безопасности в среде 

облачных вычислений, учитывающий активный характер субъектов и объектов 

информационного взаимодействия. 

Также разработана модель операций, происходящих с данными при их обработке в среде 

облачных вычислений, позволяет формализовать описание информационных процессов в виде 

мультиграфом транзакций. 

Суть предлагаемого подхода заключается в представлении скрытой угрозы в виде функции 

предикатов, переменные которой явно инициализируются. Функция предикатов решаема для 

всех наборов переменных. Решение задачи противодействия скрытым угрозам формализуется с 

использованием набора предикатов, что позволяет представить функции оценки допустимости 

переходов в мультиграфе транзакций в виде набора таблиц правил политики безопасности. 

 Правила разграничения доступа, составляют основу политики безопасности, и включают 

ограничения на механизмы инициализации процессов доступа. В рамках разработаной модели 

операций формализованное описание скрытых угроз сводится к появлению контекстно-

зависимых переходов в мультиграфе транзакций. 

Ключевые слова:, гипервизор, облачные вычисления , кибербезопасность, скрытые угрозы. 
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PROTECTION FROM HIDDEN THREATS IN THE CLOUD COMPUTING ENVIRONMENT 

 

The presence of hypervisors in the cloud computing environment creates a new class of threats, the 

implementation of which is associated with ambiguity of transitions between different levels of the 

hierarchy. 

Application of modern technologies of adaptive information security systems does not allow full 

control over the information flows of the cloud computing environment, since they function at the upper 

levels of the hierarchy. Therefore, to create effective mechanisms for protecting software in a cloud 

computing environment, it is necessary to develop new threat models and to create methods for displaying 
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computer attacks that allow operatively to identify hidden and potentially dangerous processes of 

information interaction. 

The author developed a model of hidden threats to information security in the cloud computing 

environment, which takes into account the active nature of subjects and objects of information interaction. 

Also developed a model of operations that occur with the data when processed in a cloud computing 

environment, which allows formalizing the description of information processes in the form of multi-

transaction transactions. 

The essence of the approach is to represent the hidden dangers in the form of a predicate function, 

which explicitly initialized variables. The predicate function is solved for all sets of variables. The solution 

to the problem of countering the hidden threats is formalized using the set of predicates that allows us to 

represent functions to assess the permissibility of transitions in the multigraph transaction in the form of a 

set of tables of rules of security policy. 

Rules of access form the basis of security policy and include restrictions on the mechanisms of 

initialization processes access. Under the developed operations model, the formalized description of hidden 

threats is reduced to the emergence of context-dependent transitions in the multigraph transactions. 

Keywords: the hypervisor, cloud computing, cybersecurity, hidden threats. 
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АВТОРИЗАЦИЯ НА WEB-СЕРВЕРЕ ARDUINO С ПОМОЩЬЮ HTTP 

 BASIC ACCESS AUTHENTICATION 

 
В работе рассматривается возможность построения web-сервера для управления 

оборудованием и получением данных с различных датчиков через сеть Интернет. Указывается 

на то, что для удаленного управления необходимо проводить авторизацию. В противном случае 

оборудование будет не защищено от несанкционированного доступа пользователей сети 

Интернет. Отмечается, что управляющие web-сервера создаются на базе микроконтроллеров, 

которые имеют малые ресурсы и не в состоянии работать с протоколами https, ssl, tls. Поэтому 

эти сервера являются уязвимыми со стороны сетевых атак. В работе рассмотрено создание web-

сервера на Arduino, который использует модернизированную HTTP basic authentication. 

Модернизация состоит в том, что для авторизации используется пароль из списка паролей, 

который выбирается пользователем на основании ключа, пересылаемого сервером. При каждом 

новом входе на сервер предыдущий пароль становиться недействительным. Представлен 

практический пример web-сервера на Arduino Mega, на котором установлены три светодиода, 

имитирующие включение-выключение 3-х силовых источников питания (например, электро-

розеток), датчик температуры DS18B20 и датчик влажности и температуры DHT 11. Сервер 

тестировался с двумя контроллерами Ethernet: enc28j60 и w5500. Для этого использовались две 

библиотеки: UIPEthetnet и Ethernet2, которые показали одинаковые результаты работы.  

Ключевые слова: Arduino, Ethernet Shield Arduino, ENC28J60, протокол https, ssl, tls, base64-

encoded, basic authentication, web-server, микроконтроллер. 

 

Постановка задачи. С появлением технологий удаленного управления оборудованием 

через сеть Интернет актуальной стала задача авторизации на управляющих серверах. Часто 

такими серверами являются web-сервера, построенные на основе микроконтроллеров среди 

которых наиболее распространены находящиеся в составе контроллеров Arduino. 

Контроллеры Arduino наиболее доступные, дешевые, имеют большое количество плат 

расширения (shield), бесплатную программную поддержку с большим количеством 

библиотек. Однако в отличие от современных компьютеров Arduino имеют скромные 

вычислительные ресурсы в связи с чем не в состоянии поддерживать полноценные сетевые 

протоколы, не говоря уже о программном обеспечении обеспечивающих шифрование данных 

в пакетах.  Поэтому команды по управлению оборудованием посылаются с браузера клиента 
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на web-сервер Arduino без пароля идентификации. Таким образом удаленно может управлять 

устройствами любой пользователь, которому известен адрес сервера. Это может нанести вред 

правильному функционированию систем, которые могут располагаться в офисе, предприятии, 

учреждении, жилом доме. 

Для надежной авторизации на серверах с популярными сетевыми операционными 

системами (Linux, FreeBSD, OpenBSD, Windows Server, ...) используется протокол https, 

данные которого «упаковываются» в криптографический протокол SSL или TLS, обеспечивая 

защиту этих данных. Работа этих протоколов выполняется с помощью специального 

программного обеспечения, которое не может быть установлено на сервера Arduino 

вследствие, в частности, малой памяти микроконтроллеров. Также и стек коммуникационных 

протоколов Ethernet Shield Arduino использует сокращенные, урезанные версии протоколов 

TCP/IP. Несмотря на указанные проблемы, рассмотрим возможность упрощенной удаленной 

авторизации на сервере Arduino. Для этого воспользуемся HTTP authentication, описанной в 

стандартах HTTP 1.0/1.1.  

Изложение основного материала работы. Рассмотрим web-сервер на Arduino, который 

управляет удаленно тремя светодиодами (имитируют работу удаленного оборудования) и 

получает данные с температурных датчиков и датчика влажности. На рисунке 1 показан сервер 

на Arduino Mega с контроллером сети на ENC28J60(или W5500). 

 

 
Рис. 1. Макет исследуемого web-сервера на Arduino Mega 

 

В настоящее время протокол HTTP authentication активно применяется в корпоративной 

среде. Применительно к web-сайтам он работает следующим образом: 

1. Сервер, при обращении неавторизованного клиента к защищенному ресурсу, отсылает 

HTTP статус “401 Unauthorized” и добавляет заголовок “WWW-Authenticate” с указанием 

схемы и параметров аутентификации. 

2. Браузер, при получении такого ответа, автоматически показывает диалог ввода 

username и password. Пользователь вводит детали своей учетной записи. 

3. Сервер аутентифицирует пользователя по данным из этого заголовка.  

Весь процесс стандартизирован, поддерживается всеми браузерами и web-серверами. 

Существует несколько схем аутентификации, отличающихся по уровню безопасности. Ниже 

перечислены некоторые из них: 

1. Basic - здесь username и password пользователя передаются в заголовке Authorization в 

незашифрованном виде (base64-encoded). Однако при использовании HTTPS (HTTP over SSL) 
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протокола, basic является относительно безопасной (рис. 2). 

 
Рис. 2. Схема Basic аутентификации 

 

2. Digest – challenge-response-схема, при которой сервер посылает уникальное значение 

nonce, а браузер передает MD5 хэш пароля пользователя, вычисленный с использованием 

указанного nonce. Более безопасная альтернатив Basic схемы при незащищенных 

соединениях, но подвержена man-in-the-middle attacks (с заменой схемы на basic). Кроме того, 

использование этой схемы не позволяет применить современные хэш-функции для хранения 

паролей пользователей на сервере. 

3. NTLM (известная как Windows authentication) – также основана на challenge-response 

подходе, при котором пароль не передается в чистом виде. Эта схема не является стандартом 

HTTP, но поддерживается большинством браузеров и web-серверов. Преимущественно 

используется для аутентификации пользователей Windows Active Directory в web-

приложениях. Уязвима к pass-the-hash-атакам. 

Рассмотрим схему аутентификации basic, и впоследствии модифицируем ее для web-

сервера Arduino. Согласно рис. 2 практически механизм авторизации выглядит следующим 

образом. Сначала при запросе на подключение к серверу Arduino браузер посылает заголовок 

без запроса авторизации: 

 

GET / HTTP/1.1 

Host: 192.168.1.18:81 

Connection: keep-alive 

Cache-Control: max-age=0 

Accept: text/html, application/xhtml+xml, application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8 

Upgrade-Insecure-Requests: 1 

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) 

Chrome/44.4.2403.3 Amigo/44.4.2403.3 MRCHROME SOC Safari/537.36 

Accept-Encoding: gzip, deflate, sdch 

Accept-Language: ru-RU,ru;q=0.8,en-US;q=0.6,en;q=0.4 

 Сервер Ардуино отвечает браузеру заголовком на необходимость запроса с 

авторизацией: 

HTTP/1.0 401 Unauthorized 

WWW-Authenticate: Basic realm="Arduino - HOME" 

 Браузер посылает серверу запрос, но уже с авторизацией: 

 

GET / HTTP/1.1 

Host: 192.168.1.18:81 

Connection: keep-alive 

Cache-Control: max-age=0 

Authorization: Basic YWxleDoxMzY= 

Accept: text/html, application/xhtml+xml, application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8 
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Upgrade-Insecure-Requests: 1 

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) 

Chrome/44.4.2403.3 Amigo/44.4.2403.3 MRCHROME SOC Safari/537.36 

Accept-Encoding: gzip, deflate, sdch 

Accept-Language: ru-RU,ru;q=0.8,en-US;q=0.6,en;q=0.4 

 

Сервер Arduino посылает ответ и после пустой строки html документ: 

 

HTTP/1.0 200 OK 

Content-Type: text/html 

<Здесь идет передача браузеру html документа> 

 

YWxleDoxMzY= -это закодированный в Base64 набор символов alex:136 (alex - это login, 136 

- password, которые вводятся в выскакивающем в браузере окне авторизации). На рис. 3 

представлены интерфейсы ввода логина и пароля и ответа сервера Arduino. Программа сервера 

Ардуино с описанной авторизацией представлена в источнике [1]. В этой программе работа 

сервера по представленной схеме реализуется с помощью операторов: 

          if (readString.lastIndexOf("YWxleDoxMzY=")>-1) { 

            if (readString.lastIndexOf("GET /favicon.ico")>-1) { 

              client.println("HTTP/1.0 404 Not Found"); 

            } else html_doc(client); }                   

          else { client.println("HTTP/1.0 401 Unauthorized"); 

            client.println("WWW-Authenticate: Basic realm=\"Arduino - HOME\"");} 

 

 
Рис. 3. Интерфейса ввода логина и пароля и ответа сервера Ардуино 

 

Однако безопасность здесь при этой схеме весьма низкая. Пакеты по Интернет 

передаются в открытом виде, поэтому закодированный логин и пароль (YWxleDoxMzY=) 

можно легко выловить с помощью программ снифферов и раскодировать с помощью Base64 

decode. Модернизируем программу, чтобы в большей степени защитить сервер Arduino для 

предотвращения несанкционированного управления им. Для этого создадим список паролей, 

которые известны пользователю сервера. Причем при каждом новом входе на сервер пароль 

доступа должен меняться на следующий по списку. Поэтому, если предыдущий пароль будет 

расшифрован, то он становиться недействительный и злоумышленник не сможет зайти по 

нему. В источнике [1] представлена программа web-сервера Ардуино, на котором установлены 

три светодиода, имитирующие включение-выключение 3-х силовых источников питания 

(например, электро-розеток), датчик температуры DS18B20(температура улицы) и датчик 

влажности и температуры DHT 11 (делает измерения в помещении), которая использует 3 
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пары логин: пароль: 

1. alex:136; 2. alex:138; 3. alex:140 

При каждом новом обращении к серверу пароль циклически меняется на следующий в 

списке. Для того, чтобы знать следующий номер пароля в браузере выводится параметр index. 

Его пользователь должен запомнить или определить с помощью открытого входа по адресу 

http://192.168.1.18:81/index. Таким образом, чем больше паролей в списке, тем более 

защищенным должен выглядеть сервер. На рис. 4 представлен интерфейс управления 

сервером на Arduino Mega. 

 

 
Рис. 4. Интерфейс управления web-сервером на Arduino Mega 

 

В представленном интерфейсе Index:2 обозначает то, что при следующем входе на сервер 

необходимо для авторизации использовать пару alex:138 

В программе работа сервера по представленной схеме для нескольких изменяющихся 

паролей реализуется с помощью операторов: 

 

// 1-й пароль          

         else if (readString.lastIndexOf("YWxleDoxMzY=")>-1 && passwd==1) { 

            passwd=2; if (readString.lastIndexOf("GET /favicon.ico")>-1) { 

              client.println("HTTP/1.0 404 Not Found"); } 

            else { onoff(buffer); html_doc(client);} } 

// 2-й пароль           

          else if (readString.lastIndexOf("YWxleDoxMzg=")>-1 && passwd==2) { 

            passwd=3; if (readString.lastIndexOf("GET /favicon.ico")>-1) { 

              client.println("HTTP/1.0 404 Not Found"); } 

            else {onoff(buffer); html_doc(client);} }          

 // 3-й пароль   ... 

 

Передача данных выполняется с помощью POST запроса. Данные запроса размещаются после 

пустой строки заголовка, который посылает браузер web-серверу Arduino: 

POST / HTTP/1.1 

Accept: text/html, application/xhtml+xml, image/jxr, */* 

Referer: http://192.168.1.18:81/ 

Accept-Language: ru,en-US;q=0.8,en;q=0.5,uk;q=0.3 

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like 

Gecko) Chrome/51.0.2704.79 Safari/537.36 Edge/14.14393 
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Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 

Accept-Encoding: gzip, deflate 

Host: 192.168.1.18:81 

Content-Length: 23 

Connection: Keep-Alive 

Cache-Control: no-cache 

Authorization: Basic YWxleDoxMzY= 

< Пустая строка > 

r=0&g=1&b=0&av=2018year 

Последняя строка - это передача данных методом POST. Эти данные должны быть обработаны 

сервером для управления светодиодами (используется форма с радио кнопками). 

Включение и выключение светодиодов определяется параметрами r, g и b. Если r=1 - красный 

светодиод включен, если r=0 - выключен. Аналогично для зеленого(g) и синего(b). Это 

выполняется операторами: 

 

if(buffer.indexOf("r=1") >= 0) { digitalWrite(3, HIGH); } 

if(buffer.indexOf("r=0") >= 0) { digitalWrite(3, LOW); } 

if(buffer.indexOf("g=1") >= 0) { digitalWrite(5, HIGH); } 

if(buffer.indexOf("g=0") >= 0) { digitalWrite(5, LOW); } 

if(buffer.indexOf("b=1") >= 0) { digitalWrite(7, HIGH); } 

if(buffer.indexOf("b=0") >= 0) { digitalWrite(7, LOW); }  

  

После авторизированного входа на страничку управления работу с сервером удобно 

организовать так, чтобы после каждого изменения параметров светодиодов вход был не 

авторизированным. Для этого форма должна посылать серверу какой-то дополнительный код 

(набор символов), получив который сервер бы не запрашивал авторизацию. В этой программе 

посылается код 2018year с помощью оператора: 

 

client.println("<input type='hidden' name='av' value='2018year'>");  

 

Так как поле имеет тип hidden, браузер его не отобразит, но методом PUT будет передано 

значение 2018year с параметром av (r=0&g=1&b=0&av=2018year). С помощью операторов 

 

         else if (buffer.lastIndexOf("2018year")>-1 ) { 

            if (readString.lastIndexOf("GET /favicon.ico")>-1) { 

              client.println("HTTP/1.0 404 Not Found");  } 

             else { onoff(); html_doc(client); } }    

            

будет выполняться беспарольный вход на страничку управления. Однако для обеспечения 

лучшей защиты сервера Arduino из программы указанные выше операторы целесообразно 

убрать. 

Выводы. 1. HTTP авторизация Basic передает username и password пользователя в 

незашифрованном виде (base64-encoded). И если не используется протокол HTTPS (HTTP over 

SSL), является относительно небезопасной. 

2. Представленная в работе модернизация схемы авторизации Basic позволяет 

относительно безопасно управлять web-сервером Arduino, но требует использования 

нескольких паролей, каждый из которых сообщается сервером пользователю через 

специальный параметр index. 

3. В среде разработки Arduino IDE 1.8.6 разработано программное обеспечение, 

реализующее web-сервер на Arduino Mega для управления удаленными объектами через 

Интернет. Работоспособность сервера опробована на макете, который представлен на рис. 1. 
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д.т.н., проф. Мясіщев О.А. 

АВТОРИЗАЦИЯ НА WEB-СЕРВЕРЕ ARDUINO С ПОМОЩЬЮ HTTP BASIC ACCESS 

AUTHENTICATION 
 

У роботі розглядається можливість побудови web-сервера для управління обладнанням і 

отриманням даних з різних датчиків через мережу Інтернет. Вказується на те, що для 

віддаленого управління необхідно проводити авторизацію. В іншому випадку обладнання буде не 

захищене від несанкціонованого доступу користувачів мережі Інтернет. Відзначається, що 

керуючі web-сервера створюються на базі мікроконтролерів, які мають малі ресурси і не в змозі 

працювати з протоколами https, ssl, tls. Тому ці сервера є вразливими з боку мережевих атак. В 

роботі розглянуто створення web-сервера на Arduino, який використовує модернізовану HTTP 

basic authentication. Модернізація полягає в тому, що для авторизації використовується пароль зі 

списку паролів, який вибирається користувачем на підставі ключа, пересилається сервером. При 

кожному новому вході на сервер попередній пароль ставати недійсним. Представлений 

практичний приклад web-сервера на Arduino Mega, на якому встановлено три світлодіода, що 

імітують включення-виключення 3-х силових джерел живлення (наприклад електро-розеток), 

датчик температури DS18B20 і датчик вологості і температури DHT 11. Сервер тестувався з 

двома контролерами Ethernet : enc28j60 і w5500. Для цього використовувалися дві бібліотеки: 

UIPEthetnet і Ethernet2, які показали однакові результати роботи. 

Ключові слова: Arduino, Ethernet Shield Arduino, ENC28J60, протокол https, ssl, tls, base64-

encoded, basic authentication, web-server, мікроконтролер. 

Prof. Myasischev A.A. 

LOG ON TO THE ARDUINO WEB SERVER USING HTTP BASIC AUTHENTICATION 

 

The paper considers the possibility of building a web server for controlling equipment and obtaining 

data from various sensors via the Internet. It is indicated that authorization is necessary for remote 

management. Otherwise, the equipment will not be protected from unauthorized access of Internet users. It 

is noted that the managing web servers are created on the basis of microcontrollers, which have small 

resources and are not able to work with the protocols https, ssl, tls. Therefore, these servers are vulnerable 

to network attacks. The paper considers the creation of a web server on Arduino, which uses modernized 

HTTP basic authentication. The upgrade consists in the fact that the password is used for authorization 

from the password list, which is selected by the user based on the key sent by the server. With each new 

login to the server, the previous password becomes invalid. A practical example of a web server is presented 

on the Arduino Mega, which has three LEDs simulating switching on and off of 3 power sources (for 

example, electric outlets), a temperature sensor DS18B20 and a humidity and temperature sensor DHT 11. 

The server was tested with two Ethernet controllers: enc28j60 and w5500. For this, two libraries were used: 

UIPEthetnet and Ethernet2, which showed the same results. 

Keywords: Arduino, Ethernet Shield Arduino, ENC28J60, https protocol, ssl, tls, base64-encoded, 

basic authentication, web-server, microcontroller. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ ДЛЯ SDN  

АРХІТЕКТУРИ ПРИ НАДІЙНІЙ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ 

 
В статті розглянуто питання використання та стандартизації параметрів управління 

програмно керованими мережами SDN при надійній передачі інформації. Ця концепція, що 

дістала назву мереж, що програмно конфігурувалися, або Software-Defined -Network(SDN) - 

розділення рівня управління мережею і передачі даних за рахунок перенесення функцій управління 

мережевими пристроями в додатки, які працюють на окремому сервері чи контролері.  

Залежно від масштабу мережі сам контролер є сервером або групою серверів, на яких 

встановлено спеціалізоване програмне забезпечення. При цьому мережеві елементи, у яких 

відібрали функції управління мережею, виконують суто базові завдання - працюють по 

просуванню пакетів. Така архітектура дозволяє виділити з мережевого устаткування рівень 

управління і зробити його програмованим. При цьому базова інфраструктура передачі даних 

також відділяється від мережевих сервісів і додатків. 

Також у статті розглянута узагальнена схема основних напрямів стандартизації та 

розробки  таких мереж. Різні організації при стандартизації мереж  SDN, ставлять за мету 

формування нової архітектури мережі та устаткування, що припускає відділення площини 

управління від площини передачі, і докладають значні зусилля до подолання виникаючих проблем, 

пов’язаних із складнощами міграції від традиційних мереж до SDN. Це надасть можливість 

користувачам отримувати всі послуги із необхідною  якістю, достовірністю та вартістю. 

Ключові слова: програмно керовані мережі SDN, управління мережевими пристроями, 

стандартизація архітектури SDN, надійність та завади передачі, інфраструктурний рівень. 

 

Вступ. Сучасні інформаційні мережі стають більш динамічними, а їх системи управління 

– все більш інтелектуальними і складнішими. Існуючі мережі, що програмно конфігурувалися 

(П-КМ, англ. Software-Defined-Networks - SDN) – це інформаційні мережі, в якій рівень 

керування представлений програмним контролером та є достатньо відділеним від рівня 

передавання інформаційних даних. Технологія П-КМ забезпечує високу гнучкість управління 

мережею та спрощує віртуалізацію мережних ресурсів. Можливість динамічної конфігурації 

мережі з допомогою контролера без зміни апаратного та програмного забезпечення мережних 

пристроїв призвела до того, що сьогодні більшість операторів телекомунікаційних мереж 

впроваджують цю технологію, хоча алгоритми управління трафіком та методи передавання 

даних залишаються незмінними. Тому питання забезпечення якості управління і 

обслуговування трафіку згідно із вимогами користувачів та ефективності використання 

мережних ресурсів на сьогодні не втрачають актуальності. Значна кількість розроблених та 

впроваджених технічних рішень управління процесами передавання даних не вирішила задачі 

ефективної маршрутизації потоків для забезпечення вимог якості обслуговування 

інформаційного потоку в умовах перевантажених каналів та обмежених мережних ресурсів. 

Головною причиною цього є відсутність засобів контролю за процесом передавання окремих 

потоків, унаслідок чого система управління не має змоги зафіксувати погіршення якості 

обслуговування для цих потоків, а тому не може гарантувати рівень обслуговування, 

узгоджений з користувачами у сервісному договорі. Відсутність самої можливості 

здійснювати диференційоване управління окремими потоками користувачів та враховувати 

вимоги кожного потоку до параметрів обслуговування призводить до низької ефективності 

маршрутизації, неоптимального розподілу навантаження та погіршення обслуговування 

потоків реального часу. Тому в умовах постійного зростання обсягів потоку інформації та 

кількості користувачів сервісів потокового контенту актуальним є розроблення методів та 

моделей управління процесами передавання даних у інформаційних програмно - 

конфігуруємо мережах для підвищення якості обслуговування користувачів та ефективного 



 
 

135 
 

використання мережних ресурсів. Тому проблема забезпечення параметрів управління 

передачі інформації мереж SDN в сучасних умовах є актуальною. 

Постановка задачі. Аналіз матеріалів щодо стану забезпечення управління 

інформаційними мережами, шляхів створення та тенденції розвитку систем управління, 

показує можливість виділити наступне. В розвинених країнах світу розроблено або вже 

розробляються та впроваджуються автоматизовані системи управління інформаційними 

мережами, які забезпечують необхідну ефективність і надійність роботи устаткування, що 

постійно ускладнюється. Розширення функцій інформаційної мережі та послуг, що надаються 

користувачеві, ставлять підвищені вимоги до гнучкості систем та оперативності управління, 

їх здатності адаптуватися до умов роботи та особливостей таких мереж, до забезпечення 

необхідної якості роботи та живучості як самої мережі, так і системи управління. При 

створенні сучасних національних та регіональних центрів управління перед усіма фірмами 

постає завдання - забезпечення управління обладнанням, оптимізації існуючого устаткування 

мереж зв’язку різних виробників-постачальників, розробка систем управління, які б 

забезпечували контроль роботи і управління як існуючого, так і нового обладнання. Тому 

надаються переваги системам управління, побудованих на базі та принципах систем пакетної 

комутації, а усі пошуки покращення управління мережами та удосконалення систем 

управління спрямовані на зниження затрат та підвищення показників якості управління 

інформаційними мережами. 

З огляду на це основним недоліком існуючих методів управління є відсутність 

інформації про стан мережі в режимі реального часу. Більшість рішень про маршрутизацію 

приймаються на основі інформації, яка є відносно застарілою в умовах динамічного 

мультисервісного середовища. Згідно проаналізованих систем та методів моніторингу, збір 

статистики в існуючих системах моніторингу відбувається за допомогою агентів, що 

встановлені на мережних вузлах та збирають статистичну інформацію, яка передається з 

певним інтервалом у центр моніторингу. Зазвичай інтервал між двома точками опитуваннями 

є досить великим (може досягати хвилини), по скільки в сучасних маршрутизаторах частота 

опитування суттєво впливає на завантаження центрального процесора і на пропускну 

здатність обслуговуючого пристрою. Збільшення частоти опитування призводить до 

зростання обсягу службової інформації, яка буде генеруватися системою моніторингу в 

процесі обміну повідомленнями між центром моніторингу та агентами. Існуючі системи 

моніторингу дають змогу збирати обмежену інформацію про інформаційний потік, яка 

зводиться максимум до завантаження портів чи окремих черг у буфері. В той же ж час 

протокол Open-Flow надає можливість проводити моніторинг більшої кількості параметрів. 

На основі централізованої архітектури П-КМ розроблено нові методи вимірювання параметрів 

управління та обслуговування. Проте вони вимірюють тільки затримку в каналі для потоку, 

що не може адекватно відобразити якість обслуговування для потоку окремого класу, по 

скільки для їхнього обслуговування зазвичай на кожному маршрутизаторі використовуються 

алгоритми пріоритетного обслуговування. При високому завантаженні каналу передачі 

мережа повинна оперативно реагувати на критичні ситуації для уникнення перевантаження. 

Проте інтервал моніторингу існуючих мереж є незмінним і зазичай перевищує 5 секунд [1]. 

Це означає, що контролер отримає усереднене значення інтенсивності завантаження каналу за 

5 секунд і не зможе встановити факт виникнення моментального перевантаження внаслідок 

стрибка інтенсивності навантаження. Таким чином, піки інтенсивності навантаження 

згладжуються і система управління спостерігає рівномірне завантаження каналу без 

перевантаження. Враховуючи проведений аналіз, можна дійти до висновку, що існуючі моделі 

управління інформаційним потоком у програмно - конфігуруємо мережах: 

- не враховують вимоги окремого клієнта, а диференціюють потоки лише за класами 

потоку інформації; 

- не використовують актуальні параметри управління та обслуговування як окремих 

каналів, так й індивідуальних потоків окремого клієнта; 

- не можуть справитися із перевантаження елементів мережі, вузлів чи каналів; 
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- проводять маршрутизацію потоків, не диференціюючи їх за чутливістю до 

перемішування порядку пакетів та розриву з’єднання [2]: 

Основна частина. Сучасна організація передачі інформаційних потоків даних в 

мережних структурах вимагає нових підходів до управління у зв’язку із лавиноподібним 

збільшення комутаційних правил та трудомісткості управління мережною інфраструктурою. 

Традиційний загальний підхід до вирішення проблеми мережних взаємодій припускає 

послідовну обробку одиниць передачі ( пакетів) на кожному рівні еталонної моделі мережної 

взаємодії ISO/OSI. Одним із  напрямів “модернізації” класичного підходу до організації 

мережної архітектури є створення програмно - конфігуруємо мереж, що використовують 

протокол Open-Flow [2]. До основних переваг програмно - конфігуруємо мереж  відносять -  

централізоване управління в середовищі, зменшення складності мережі за рахунок 

автоматизації, вищу швидкість впровадження інновацій, збільшення надійності та безпеки 

мережі, забезпечення узгодженості політик управління доступом, інжинірингу потоку 

передачі, параметрів послуг, безпеки, вузько спрямоване управління мережею, поліпшення 

якості сприйняття послуг користувачами.  

Основна ідея П-КМ полягає в тому, щоб не змінюючи існуючого мережного 

устаткування відокремити чи перехопити управління цим устаткуванням за рахунок створення 

спеціального програмного забезпечення, яке може працювати на звичайному комп’ютері та 

знаходиться під контролем адміністратора мережі. 

Основна суть П-КМ зводиться до розділення процесів пересилки даних та управління 

потоками. Безпосередньо пересилку виконують спеціальні комутатори Open-Flow на основі 

універсальних таблиць потоків, які формуються та підтримуються зовнішнім управляючим 

компонентом - контролером мережі [3]. Ключова особливість управління П-КМ в тому, що як 

таблиця потоків в комутаторах, так і правила функціонування самих контролерів доступні для 

управління зовнішніми програмними засобами через спеціалізовані сервіси. 

 
Рис. 1. Загальновідома архітектура програмно - конфігуруємо мереж (SDN) 

 

У загальновідомій архітектурі SDN виділяють три рівні (рис. 1) [4]: 

- інфраструктурний рівень, що надає набір мережних пристроїв; 

- рівень управління, що включає в себе мережну операційну систему, яка забезпечує 

мережні сервіси та програмний інтерфейс для управління мережними пристроями; 

- прикладний рівень - для гнучкого та ефективного управління інформаційною мережею 

- прикладні рішення управління мережею (засоби забезпечення безпеки, балансування 

навантаження програмного між мережного екрану, адміністрування, виявлення вторгнень, а 

також функції інжинірингу потоку даних, управління мобільністю, управління доступом, 

організації  ефективної роботи мережі тощо). 
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Виділення функції управління в окремий рівень та її делегування центральному 

компоненту (контролеру мережі, рис. 2) загалом націлені на оптимізацію мережних 

конфігурацій для вирішення прикладних завдань, та дозволяють отримати наступні переваги 

управління: 

- формати даних, правила обробки та технології передачі у комутаторі не обмежені 

певним рівнем взаємодії, типом устаткування чи виробником; 

- одиниця передачі може бути задана багатовимірним вектором, що включає в себе поля 

з різних рівнів моделі мережної взаємодії; 

- при побудові правил пересилки пакетів по мережі можуть застосовуватися методи 

автоматизованої корекції потоків залежно від навантаження компонентів та інших критеріїв; 

- контролери мережі можуть об’єднуватися у мережні домени, які дозволяють 

оптимізувати та резервувати канали передачі. 

Основні інтелектуальні функції мережі зосереджені у централізованому мережному 

контролері, який відстежує загальний стан мережної інфраструктури та потоків, що 

протікають по ній. У такій системі управління всією мережею відбувається в єдиній логічній 

точці, що значно спрощує завдання конфігурації та управління. Також простіше виглядає і 

функціонування мережних пристроїв, тому що на відміну від традиційної моделі не потрібно 

більше підтримувати та обробляти безліч різних протоколів, а достатньо тільки отримувати та 

обробляти інструкції від контролерів П-КМ. Для налаштування такої мережі досить 

надбудувати програмний контролер мережі, замість того, щоб змінювати сотні рядків кодів у 

безлічі мережних пристроїв мережі. Поведінку мережі можна змінювати у реальному часі, а 

нові рішення впроваджувати за набагато коротший час, ніж в традиційній архітектурі. 

Централізуючи стан мережі в єдиному рівні контролю, П-КМ можуть конфігуруватися за 

допомогою програмних засобів. Мережні контролери також володіють набором прикладних 

інтерфейсів, які дозволяють реалізувати типові завдання по маршрутизації, зокрема багато 

адресність, безпека, контроль доступу, управління смугою пропускання, якість 

обслуговування, які вузько направлено та налаштовані під завдання конкретного споживача 

[5]. 

 

 
Рис. 2. Загальна розширена архітектура мереж, що програмно конфігуруються  
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У комутаторі такої архітектури реалізований тільки рівень передачі даних. Замість 

контролера використовується набагато простіший пристрій, завдання якого полягає в 

отриманні даних, які надходять, визначення їх адресів та якщо адресат є в таблиці комутації, 

негайної передачі даних комутаційній матриці [5]. Інакше комутатор по захищеному каналу 

відправляє запит на центральний контролер мережі, та на підставі отриманої від нього 

інформації вносить необхідні зміни у таблицю комутації, після чого здійснюється обробка 

отриманих даних (тут устаткування не пере налаштовується вручну, а налаштовується за 

допомогою спеціального програмного забезпечення). Ідея П-КМ у створенні уніфікованого, 

незалежного від виробника мережного устаткування, програмно-керованого інтерфейсу між 

контролером та транспортним середовищем мережі знайшла віддзеркалення в протоколі Open-

Flow, що дозволяє користувачам самим визначати і контролювати, хто з ким, за яких умов та 

із якою якістю може взаємодіяти в мережі. Сьогодні адміністратор може вручну 

налаштовувати устаткування за заданими параметрами, а будь-які подальші зміни 

здійснюються переважно на апаратному рівні. Open-Flow дозволяє відійти від такого 

управління мережею, що позитивно позначається на її масштабованості.  

Комутатор Open-Flow послідовно порівнює вміст переданого кадру із записами таблиці 

і при збігу виконує вказані в записі дії. Якщо збіг не знайдений, то залежно від налаштувань 

комутатору пакет може бути відкинутий або відправлений Open-Flow запит контролеру для 

ухвалення рішення. Контролер може додавати, модифікувати, видаляти записи з таблиць як 

на основі аналізу пакетів, що отримуються від мережного устаткування, так і виходячи з 

власних алгоритмів роботи. Мережа SDN дає можливість абсолютної гнучкості в управлінні 

потоком передачі, а теоретично - легке балансування потоку без залучення окремого приладу. 

Основні вимоги до SDN [6]: 

-  Централізоване управління для різних поставників  устаткування. 

-  Зниження складності налаштувань та конфігурації мережі за рахунок автоматизації 

настройки та конфігурації. 

-  Високий рівень змінності в реальному часі для підтримки нових комерційних вимог. 

-  Посилення безпеки та стабільності роботи мережі. 

-  Детальний контроль мережі для служб підтримки сервісів. 

-  Збір, обробка статистики мережі та управління. 

За допомогою сучасних маршрутизаторів зазвичай вирішуються два основних завдання: 

передача даних - просування пакету від вхідного порту на певний вихідний порт та управління 

даними - обробка пакету та ухвалення рішення про тих, куди його передавати далі, на основі 

потокового стану маршрутизатору. Це відповідає рівню передачі даних, на якому зібрані 

засоби передачі (лінії зв’язку, канало-утворюючі устаткування, маршрутизатори, комутатори) 

і рівню управління станами засобів передачі даних (рис. 1.3). 

Розвиток маршрутизаторів до цих пір йшов по шляху зближення цих рівнів, проте з 

нахилом на передачу (апаратне прискорення, вдосконалення програмного забезпечення та 

впровадження нових функціональних можливостей для збільшення швидкості прийняття 

рішення з маршрутизації кожного пакету), тоді як рівень управління залишався достатньо 

примітивним та спирався на складні розподілені алгоритми маршрутизації та хитромудрі 

інструкції з конфігурації та налаштування мережі [7]. 
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Рис. 3. Порівняння загальних традиційних та SDN мереж 

 

Саме логічно-централізоване управління даними у мережі припускає винесення всіх 

функцій управління мережею на окремий фізичний сервер, контролер, який знаходиться у 

веденні адміністратора мережі. Контролер може управляти як одним, так і декількома Open-

Flow  комутаторами та містить мережну операційну систему, що надає мережні сервіси по 

рівню управлінню мережею, сегментами мережі та станом мережних елементів, а також 

додатки, що здійснюють управління мережею та потоками даних. 

Розробкою стандартів SDN і дослідженнями в цьому напрямі у даний час займається 

велике число галузевих об’єднань та міжнародних організацій, в яких беруть участь 

зацікавлені комерційні компанії - виробники мережного устаткування, оператори мереж 

зв’язку, розробники програмного забезпечення. Концепція SDN активно просувається, проте 

її розуміння ще не настало, а ключові стандарти знаходяться на різних стадіях розробки та 

апробації. Так, галузеві стандартизуючи організації: Фонд відкритих мережних технологій 

(англ. Open-Networking-Foundation, ONF), Робоча група по інженерних завданнях Інтернет 

(англ. Internet-Engineering-Task-Force, IETF) та МСЕ-Т (Сектор стандартизації Міжнародного 

союзу електрозв’язку) - пропонують наступні визначення такої мережі: 

ONF.  SDN – це динамічна, керована та здатна до адаптації мережна архітектура, у якій 

розділені рівні управління мережею та передачі даних, що забезпечує програмне управління 

мережею та абстрагування чи ізоляцію (рівня) мережної інфраструктури від (рівня) додатків 

та мережних послуг чи сервісів [8]. 

IETF.  SDN - підхід до побудови інформаційних мереж, що забезпечує пряме управління 

ресурсами та мережами, а також їх розподіл за рахунок додавання власних засобів обробки, 

адміністрування та програмного управління за допомогою відкритих мережних інтерфейсів і 

абстракції (абстрагування, ізоляції) рівня мережі [9]. 

МСЕ-Т. SDN – це технологія побудови мереж, яка дозволяє реалізувати централізований, 

програмований рівень управління та ізоляцію (абстракцію) рівня даних; при цьому рівні 

управління та даних розділені, завдяки чому оператори мереж зв’язку можуть безпосередньо 

управляти своїми віртуальними ресурсами і мережами. Програмований рівень управління - 

рівень управління, який повинен бути програмованим і керованим централізованим чином; 
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ізоляція (абстракція) рівня даних - моделі рівня даних повинні бути абстрактними і 

спрощеними, а не спеціалізованим апаратним забезпеченням [10]. 

На сьогодні дослідженням загальних питань та стандартизацією SDN займаються ONF, 

IETF, Дослідницька група Інтернет - технологій (англ. Internet-Research-Task-Force, IRTF), 

Європейський інститут по стандартизації в області телекомунікацій (англ. European-  

Telecommunications-Standards-Institute, ETSI) та МСЕ-Т. Приватні питання стосовно SDN 

розглядаються і учасниками Форуму оптичної між мережної взаємодії (англ. Optical-

Internetworking-Forum, OIF). Ця некомерційна організація, яка розробляє угоди по реалізації 

(англ. Implementation-Agreement, IA) для устаткування оптичних мереж, оцінює концепцію 

SDN як перспективну та займається розробкою вимог до SDN в частині транспортних мереж 

із боку операторів оптичних мереж і постачальників послуг, структури SDN та її 

співвідношення з архітектурою оптичних мереж з автоматичною комутацією (англ. 

Automatically-  Switched-Optical-Network, ASON), а також демонстрацією і тестуванням SDN. 

Загальні вимоги OIF до SDN із погляду операторів транспортних мереж включають:  

- функції рівня управління транспортної мережі SDN; 

- функціональні вимоги до загального оператора, що координує функції та служби на 

різних рівнях транспортної мережі і з кінця в кінець в суміжних доменах SDN; 

- співвідношення рівнів SDN в транспортній мережі - рівня передачі даних, управління, 

адміністрування та загального оператора. 

Узагальнена схема основних напрямів стандартизації та розробки представлена на рис. 

4 [11], де овалами показані організації  стандартизації, а білими - об’єднання галузевих виро-

бників та проекти з розробки відкритого програмного забезпечення. IETF слідує в сторону  

SDN іншим шляхом, додаючи властивості відкритих інтерфейсів в існуючу архітектуру та 

захищаючи, таким чином, вкладені ONF, як родоначальник SDN, ставить за мету формування 

нової архітектури мережі та устаткування, що припускає відділення площини управління від 

площини передачі, і докладає значні зусилля до подолання виникаючих проблем, пов’язаних 

із складнощами міграції від традиційних мереж до SDN і з труднощами стандартизації 

площини передачі із-за перешкод з боку провідних світових виробників устаткування. 

 
Рис. 4. Розподіл організацій, які займаються стандартизацією архітектури SDN 

 

Розглянемо вплив завад при передачі даних на достовірність у мережах SDN. Періоду 

збереження надійної роботи каналу передачі відповідає коефіцієнт збереження каналу – 

значення показника використання об'єкта за призначенням за певну тривалість експлуатації 

до номінального значення цього показника, розрахованого за умови, що відмови каналу 
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передачі протягом того ж періоду не виникають. Надійність роботи каналу передачі мережі 

SDN оцінюємо аналогічно [12] за допомогою відомого співвідношення: 

                                                



n

i

is tPtP
1

),()(                                                        (1) 

де )(tPs  – ймовірність безвідмовної роботи каналу передачі мережі SDN;  

)(tPі  ймовірність безвідмовної роботи складової частини каналу мережі SDN. 
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Тут ТО  і ТВ  – постійні величини, які визначаються за процедурою усереднення 

функції )(tP ;  

rk  – граничне значення (для t ). 

Значення )(tГ  при t  прямує до певного значення rk , яке можна назвати 

коефіцієнтом готовності всієї мережі SDN. Коефіцієнт rk залежить від ймовірності того, що 

канал передачі буде в працездатному стані у процесі передачі в довільний момент часу, окрім 

періодів, коли мережа SDN не використовується. Коефіцієнт готовності rk можна пов’язати із 

частиною загального часу, протягом якого канал передачі функціонує ефективно.  Задача 

забезпечення достовірності та оптимального управління, яка дозволяє удосконалити 

функціональні властивості каналів передачі мереж SDN, ставиться як задача визначення умов 

допустимого управління із квадратичним критерієм якості, що мінімізує функцію втрат 

швидкості передачі  при завадах мережі SDN )(uF :  
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для процесу, який описується такою системою рівнянь зміни передачі мережі SDN:  
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де )(tx , )(tu , )(ty  – вектори стану роботи, управління та швидкості для каналу 

передачі мережі SDN в залежні від набору параметрів;  

A , B ,C , D – матриці постійних коефіцієнтів із визначеними розмірностями; M , N – 

симетричні вагові коефіцієнти, які можуть змінюватися в часі;  
0t , kt  – фіксовані моменти часу, які відповідають початку та кінцю інтервалу передачі; 

0x – початкове значення вектора стану каналу; n – кількість компонентів вектора стану 

каналу передачі мережі SDN;   
p – кількість керуючих змінних управління мережею SDN;  

 txcr ,  tucr  – критичні значення відповідних функцій стану каналу та  управління, що 

характеризують втрати у каналах передачі при завадах у мережі SDN (інформації, робочого 

часу, ресурсів тощо).  
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На стадії формування цільової функції, з використанням якої контролюється процес 

каналів передачі мережі SDN, закладається можливість отримання результатів у певній формі, 

зручній для подальшої практичної реалізації. Можливі два підходи до форми оптимальних 

розв'язків для визначення достовірності передачі інформації у мережі SDN:  

– у вигляді рекомендацій для подальшої реалізації в системі управління каналами 

передачі мережі SDN;  

– доведення результатів розрахунку до узагальнень управління каналами передачі 

мережею SDN.  

Візьмемо міру якості та достовірності прийнятого рішення в умовах невизначеності. Для 

цього використаємо вектор )(tx  – сукупність інформативних величин, які характеризують 

вихідні дані (початкові умови); вектор )(tz – сукупність величин, які характеризують 

прийняте рішення. Якість прийнятого рішення щодо удосконалення каналів передачі мережі 

SDN описуємо за допомогою інтегральної функції втрат швидкості передачі за рахунок  

впливу завад, до якої приводить розв’язок z при заданих значеннях x . ),( xzF як і )(tR

називають функцією ризику при завадах передачі. Тут обмежуємось розглядом регресійного 

співвідношення, згідно з яким за даним значенням величини x  проводиться оцінки величини 

Y (параметра моделі, який характеризує зміни функціоналу оцінювання якості передачі. При 

заданій функції втрат ризик завад мережі SDN ),( xzF визначається як умовне математичне 

сподівання функції втрат швидкості передачі при даних значеннях x , z :  

                                dxxyfzyxzYMxzF ),(),()),,((),(  .                      (6) 

де ),( xyf – функція розподілу вектора x (встановлюється експертним методом); (.)M

– формальний запис математичного сподівання. 

Для прогнозування функціонування каналів передачі мережі SDN в умовах ризику 

виникнення завад мінімізуємо середній квадрат відхилень набору параметрів стану для 

заданого вектору x . Якість процедури прогнозування характеризується квадратом модуля 

відхилень. 

Із врахуванням вищевказаних виразів функцію ризику виникнення завад мережі SDN 

),( xzF   визначимо наступним чином:  

     dxxyfYzxYzMxzF ),(||),|(|),( 22
                  (7) 

Функцію ризику ),( xzF мінімізуємо. Ці співвідношення  складають основу моделі, яка 

характеризує надійність та достовірність роботи каналів передачі  інформації у мережах SDN. 

Висновки. Дослідження та аналіз мереж, що програмно-конфігурувалися, розділення 

рівня управління мережею і передачі даних за рахунок перенесення функцій управління 

мережевими пристроями в додатки, які працюють на окремому сервері чи контролері. Це дає 

можливість в залежності від масштабу мережі SDN, можливо використовувати сам контролер 

як сервер або група серверів, на яких встановлено спеціалізоване програмне забезпечення. 

Мережеві елементи, у яких відібрали функції управління мережею, виконують тут суто базові 

завдання - працюють по просуванню пакетів у мережі.. Така архітектура дозволяє виділити із 

мережевого устаткування рівень управління та зробити його програмованим рівнем. Базова 

інфраструктура передачі даних також відділяється від мережевих сервісів та додатків. 

Розглянута узагальнена схема основних напрямів стандартизації та розробки  мереж SDN 

показує, що різні організації при стандартизації мереж  SDN, ставлять за мету формування 

такої архітектури мережі та устаткування, що припускає відділення площини управління від 

площини передачі та докладають значних зусиль до подолання виникаючих проблем, 

пов’язаних із складнощами міграції від традиційних мереж до SDN. Це в подальшому надасть 

можливість користувачам отримувати необхідні послуги із необхідною  надійністю, 

достовірністю та вартістю.  



 
 

143 
 

 
ЛІТЕРАТУРА: 

1. Орлов Є.В. Програмно - конфігуровані мережі (SDN): архітектура, міжнародна стандартизація 

/ Є. В. Орлов // Наукові записки УНДІЗ. – 2014. – №4(32). – С. 85-91.  

2. Хмельницький Ю.В. Забезпечення достовірності передачі інформації та сервісних послуг для 

високошвидкісних мереж при завадах / Ю.В Хмельницький, Д.П. Яковлєв // Збірник наукових праць 

Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К.: ВІКНУ, 

2017. – Вип. № 57. – С. 111-119. 

3. Климаш М.М. Система моніторингу пакетної затримки в програмно – конфігурованих 

телекомунікаційних мережах / М.М.Климаш, М.О.Селюченко, О.М.Панченко // X Міжнародна науково 

-технічна конференція «Проблеми телекомунікацій» ПТ-2016: Збірник матеріалів конференції (м. Київ, 

19-22 квітня 2016 р.). – К.: НТТУ «КПІ», 2016. – C.345-347. 

4.  Толубко В. Б. Багатокритеріальна оптимізація параметрів програмно - конфігурованих мереж 

(SDN) / В. Б. Толубко, Л. Н. Беркман, Л. О. Комарова, Є. В. Орлов // Телекомунікаційні та інформаційні 

технології. – 2014. – №4. – С. 5-11. 

5. Кривуца В.Г. Управління телекомунікаціями із застосуванням новітніх технологій  / В.Г. 

Кривуца, В.К. Стеклов, Л.Н. Беркман, Б.Я.Костік, B.Ф.Олійник, С.М.Скляренко // Підручник для ВНЗ. 

– К.: Техніка, 2007. – 384 с.  

6. Селюков О. В.  Застосування інтелектуальних технологій для підвищення якості роботи 

телекомунікаційних мереж при невизначеності  / О. В. Селюков, Ю. В. Хмельницький, І. В. Обертюк, 

Л. В. Солодєєва // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. – 2017. – Вип. 56. – С. 146-153.  

7. Стрихалюк Б.М. Визначення доступності програмних комплексів у системах з сервісно-

орієнтованою архітектурою / Б.М.Стрихалюк, О.М.Шпур, М.О.Селюченко // Наукові праці ДонНТУ. 

Серія: Обчислювальна техніка та автоматизація. – Донецьк, 2014. – .№2 (27). – С.109-120. 

8. Олизарович Е. В. Метод автоматизации построения программно– конфигурируемых сетей / Е. 

В. Олизарович, А. И. Бражук // Вестник Гродзенского государственного университета им. Я. Купалы. 

– 2013. – №3(159) – С. 128-134. 

9. Стрихалюк Б.М. Метод балансування навантаження на основі інтегрованої архітектури 

управління з використанням функції NVF / Б.М.Стрихалюк, О.М.Шпур, М.О.Селюченко // IX 

Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми телекомунікацій» ПТ-2015: Збірник матеріалів 

конференції (м. Київ, 21-24 квітня 2015 р.). – К.: НТТУ «КПІ», 2015. – C.322-325. 

10. Гурман І.В. Метод адаптивної маршрутизації в мережах передачі даних з урахуванням 

самоподібності трафіка / І.В. Гурман, В.В. Завадовський, І.В. Муляр // Збірник наукових праць 

Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К.: ВІКНУ, 

2014. – Вип. № 46. – С. 166-170. 

11. Климаш М.М. Забезпечення відмовостійкості багаторівневої ієрархії управління у програмно 

-конфігурованих мережах / М.М.Климаш, М.О.Селюченко, О.А.Лаврів // Сучасні проблеми 

телекомунікацій і підготовка фахівців в галузі телекомунікацій: Матеріали конференції (м. Львів, 30 

жовтня - 2 листопада 2014 р.). – Львів, 2014. – С.225-228.  

12. Хмельницький Ю.В. Сервісні послуги архітектури LTE для високошвидкісних мереж / Ю. В. 

Хмельницький, С.Ю. Гунченко, О.С. Лєнков, Д.П. Яковлєв // Збірник наукових праць Військового 

інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2017. – Вип. 56. – С. 177-

185.  

 

REFERENCES: 

1. Orlov Є.V. Programno – konfіgurovanі merezhі (SDN): arhіtektura, mіzhnarodna standartizacіya / 

Є. V. Orlov // Naukovі zapiski UNDІZ. – 2014. – №4(32). – S. 85-91.  

2. Hmel'nic'kij YU.V. Zabezpechennya dostovіrnostі peredachі іnformacії ta servіsnih poslug dlya 

visokoshvidkіsnih merezh pri zavadah / YU. V Hmel'nic'kij, D.P. YAkovlєv // Zbіrnik naukovih prac' 

Vіjs'kovogo іnstitutu Kiїvs'kogo nacіonal'nogo unіversitetu іmenі Tarasa SHevchenka. – K.: VІKNU, 2017. – 

Vip. № 57. – S. 111-119. 

3. Klimash M.M. Sistema monіtoringu paketnoї zatrimki v programno – konfіgurovanih 

telekomunіkacіjnih merezhah / M.M. Klimash, M.O. Selyuchenko, O.M. Panchenko // X Mіzhnarodna 

naukovo -tekhnіchna konferencіya «Problemi telekomunіkacіj» PT-2016: Zbіrnik materіalіv konferencії (m. 

Kiїv, 19-22 kvіtnya 2016 r.). - K.: NTTU «KPІ», 2016. - S.345-347. 



 
 

144 
 

4.  Tolubko V.B. Bagatokriterіal'na optimіzacіya parametrіv programno - konfіgurovanih merezh (SDN) 

/ V. B. Tolubko, L. N. Berkman, L. O. Komarova, Є. V. Orlov // Telekomunіkacіjnі ta іnformacіjnі 

tekhnologії. - 2014. - №4. - S. 5-11. 

5. Krivuca V.G. Upravlіnnya telekomunіkacіyami іz zastosuvannyam novіtnіh tekhnologіj / V.G. 

Krivuca, V.K. Steklov, L.N. Berkman, B.YA. Kostіk, B.F. Olіjnik, S.M. Sklyarenko // Pіdruchnik dlya VNZ. 

– K.: Tekhnіka, 2007. – 384 s.  

6. Selyukov O.V. Zastosuvannya іntelektual'nih tekhnologіj dlya pіdvishchennya yakostі roboti 

telekomunіkacіjnih merezh pri neviznachenostі / O. V. Selyukov, YU. V. Hmel'nic'kij, І. V. Obertyuk, L. V. 

Solodєєva // Zbіrnik naukovih prac' Vіjs'kovogo іnstitutu Kiїvs'kogo nacіonal'nogo unіversitetu іmenі Tarasa 

SHevchenka. - 2017. - Vip. 56. - S. 146-153. 

7.  Strihalyuk B.M. Viznachennya dostupnostі programnih kompleksіv u sistemah z servіsno-

orієntovanoyu arhіtekturoyu / B.M. Strihalyuk, O.M. SHpur, M.O. Selyuchenko // Naukovі pracі DonNTU. 

Serіya: Obchislyuval'na tekhnіka ta avtomatizacіya. - Donec'k, 2014. - .№2 (27). - S.109-120. 

8 Olizarovich E. V. Metod avtomatizacii postroeniya programmno- konfiguriruemyh setej / E. V. 

Olizarovich, A. I. Brazhuk // Vestnik Grodzenskogo gosudarstvennogo universiteta im. YA. Kupaly. - 2013. - 

№3(159) - S. 128-134 

9. Strihalyuk B.M. Metod balansuvannya navantazhennya na osnovі іntegrovanoї arhіtekturi 

upravlіnnya z vikoristannyam funkcії NVF / B.M. Strihalyuk, O.M. SHpur, M.O. Selyuchenko // IX 

Mіzhnarodna naukovo-tekhnіchna konferencіya «Problemi telekomunіkacіj» PT-2015: Zbіrnik materіalіv 

konferencії (m. Kiїv, 21-24 kvіtnya 2015 r.). - K.: NTTU «KPІ», 2015. - C.322-325 

10. Hurman I.V. Metod adaptyvnoyi marshrutyzatsiyi v merezhakh peredachi danykh z urakhuvannyam 

samopodibnosti trafika / I.V. Hurman, V.V. Zavadovs'kyy, I.V. Mulyar // Zbirnyk naukovykh prats' 

Viys'kovoho instytutu Kyyivs'koho natsional'noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. – K.: VIKNU, 

2014. – Vyp. 46. – S. 166-170. 

11. Klimash M.M. Zabezpechennya vіdmovostіjkostі bagatorіvnevoї ієrarhії upravlіnnya u programno 

-konfіgurovanih merezhah / M.M. Klimash, M.O. Selyuchenko, O.A. Lavrіv // Suchasnі problemi 

telekomunіkacіj і pіdgotovka fahіvcіv v galuzі telekomunіkacіj: Materіali konferencії (m. L'vіv, 30 zhovtnya 

- 2 listopada 2014 r.). - L'vіv, 2014. - S.225-228.  

12. Hmel'nic'kij YU.V.  Servіsnі poslugi arhіtekturi LTE dlya visokoshvidkіsnih merezh / YU. V. 

Hmel'nic'kij, S.YU. Gunchenko, O.S. Lєnkov, D.P. YAkovlєv // Zbіrnik naukovih prac' Vіjs'kovogo іnstitutu 

Kiїvs'kogo nacіonal'nogo unіversitetu іmenі Tarasa Shevchenka. - 2017. - Vip. 56. - S. 177-185. 

 

Рецензент: д.т.н., проф. Лєнков С.В., головний науковий співробітник науково-дослідного 

центру Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 

д.т.н., с.н.с. Селюков А.В., к.т.н. Хмельницкий Ю.В., к.т.н. Лоза В.Н., Бойко Р.В. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ SDN 

АРХИТЕКТУРЫ ПРИ НАДЕЖНОЙ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 

 

В статье рассмотрены вопросы использования и стандартизации параметров управления 

программно управляемыми сетями SDN при надежной передачи информации. Эта концепция, 

получившая название сетей, программная - конфигурация, или Software-Defined-Network (SDN) - 

разделение уровня управления сетью и передачи данных за счет переноса функций управления 

сетевыми устройствами в приложения, которые работают на отдельном сервере или 

контроллере.  

В зависимости от масштаба сети сам контроллер является сервером или группой серверов, 

на которых установлено специализированное программное обеспечение. При этом сетевые 

элементы, у которых отобрали функции управления сетью, выполняют сугубо базовые задачи - 

работают по продвижению пакетов. Такая архитектура позволяет выделить из сетевого 

оборудования уровень управления и сделать его программируемым. При этом базовая 

инфраструктура передачи данных также отделяется от сетевых сервисов и приложений.  

Также в статье рассмотрена обобщенная схема основных направлений стандартизации и 

разработки таких сетей. Различные организации при стандартизации сетей SDN, ставят цель 

формирования новой архитектуры сети и оборудования, что предполагает отделение плоскости 

управления от плоскости передачи, и прилагают значительные усилия к преодолению 

возникающих проблем, связанных с сложностями миграции от традиционных сетей к SDN. Это 
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предоставит возможность пользователям получать все услуги с требуемым качеством, 

достоверностью и стоимостью.  

Ключевые слова: программно управляемые сети SDN, управление сетевыми устройствами, 

стандартизация архитектуры SDN, надежность и помехи передачи, инфраструктурный 

уровень. 

 

prof. Selyukov A.V., Ph.D. Khmelnitsky Yu.V., Ph.D. Loza V.M., Boyko R.V.  

ENSURE STANDARDIZATION OF MANAGEMENT OPTIONS FOR SDN ARCHITECTURE 

WITH A RELIABLE INFORMATION TRANSFER 

 

The article deals with the use and standardization of the management options program controlled 

networks SDN with a reliable information transfer. This concept is called networking, software 

configurability, or Software-Defined Network (SDN) - the division-level network control and data 

transmission due to the transport of management functions of network devices in applications that run on 

a separate server or controller.  

Depending on the scale of the network controller itself is a server or group of servers with specialized 

software. In this case network elements, in which selected functions of network management, strictly comply 

with the basic tasks - working on promotion packages. This architecture allows the allocation of network 

equipment a level of control and makes it programmable. The basic infrastructure of data transfer is also 

separated from network services and applications.  

The article describes the General scheme of the main directions of the standardization and 

development of such networks. Various organizations in the standardization of SDN, set the goal of forming 

a new network architecture and equipment, which involves the separation of the control plane from the 

plane of the transmission, and considerable effort has been made to overcome the problems associated with 

the complexities of migration from traditional networking to SDN. This will give the opportunity to the user 

to all services with the required quality, reliability and cost.  

Keywords: software driven networks SDN control of network devices, the standardization of the SDN 

architecture, reliability and interference transmission infrastructure level.  

 

 

 

  



 
 

146 
 

 

УДК 004.414.2                                                                                     Трубіна Н.Ф. (ОНУ) 
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НАВЧАЛЬНИЙ СИМУЛЯТОР ПЛАНУВАННЯ РЕСУРСІВ ОПЕРАЦІЙНОЇ 

СИСТЕМИ 

 
У статті представлено симулятор планування ресурсів обчислювальної системи, 

призначений для використання в процесі викладання в якості підтримуючого програмного 

забезпечення (ППО). Загальною проблемою, з якою стикаються викладачі та студенти в області 

комп'ютерних наук, є складність в досягненні правильного розуміння реальної динамічної природи 

обчислювальних процесів. У процесі підготовки навчального курсу «Системне програмне 

забезпечення» з'явилася потреба в системі програмного моделювання поведінки процесів, що 

відтворює роботу частини операційної системи (ОС). Така система, по-перше, дозволяє наочно 

ілюструвати алгоритми розподілу ресурсів в багатозадачній операційній системі, а, по-друге, дає 

можливість студентам виконувати практичні завдання в рамках великого проекту, що сприяє 

підвищенню інтересу студентів до предмета вивчення і поліпшенню засвоєння матеріалу. 

Ідея використання симулятора ОС з візуальним інтерфейсом як інструменту для кращого 

викладання і засвоєння концепцій і технологій, що застосовуються в сучасних ОС, не нова. Подібні 

симулятори використовуються в багатьох зарубіжних університетах. Однак відомі системи 

мають ряд недоліків, а, головне, відсутність відкритого коду. Пропонована програмна система 

надає можливість моделювання роботи гіпотетичної ОС для використання в якості навчального 

інструменту. Система дає можливість вибору і настройки методів планування процесів і 

оперативної пам'яті, збору статистики та аналізу продуктивності алгоритмів. ППО є добре 

документований зразок проектування і програмного коду. Відкритий програмний код дає 

можливість використовувати симулятор в якості каркасу для виконання лабораторних завдань.  

Представлена робота може бути розширена за багатьма напрямками. 

Ключові слова: симулятор процесів, операційні системи, планування процесора, планування 

ресурсів, підтримуюче програмне забезпечення, черга готових процесів. 
 

Вступ. Загальною проблемою, з якою зіткаються викладачі та студенти в області 

комп'ютерних наук, є складність в досягненні правильного розуміння реальної динамічної 

природи обчислювальних процесів. Незалежно від того, наскільки надійні знання і здатність 

спілкування викладача, а також наскільки пильну увагу приділяють студенти вивченню 

предмета, правильне розуміння матеріалу порушується неявною статичною природою лекцій 

і презентацій. 

Вивчення концепцій, що лежать в основі розробки операційних систем (ОС), 

включається в більшість програм бакалавріату в області комп'ютерних наук, як в Україні, так 

і за кордоном. В даному випадку лекції, як правило, обмежуються тільки презентаціями 

концепцій і механізмів. Реалізація цих механізмів досить складна, і не може бути виконана за 

мале число занять. 

Курс ОС, що складається тільки з теоретичних лекцій, ніяк не гарантує того, що студенти 

отримають повне розуміння і засвоєння більшості розглянутих понять. Тому, частина 

програми, як правило, резервується для лабораторних занять і практичних вправ. Найбільш 

поширені 

 невеличкі практичні проекти, 

 модифікації на рівні коду операційних систем, 

 використання тренажерів (симуляторів). 

Короткі проекти, в основному, передбачають взаємодію з оболонкою ОС і 

програмування з використанням системних викликів. Такими проектами можуть бути 

програми взаємодії між процесами і програми синхронізації, системні утиліти або будь-який 

інший класичний алгоритм ОС. Невеликі проекти легко здійснити, і немає сумнівів, що вони 
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дійсно допомагають студентам краще зрозуміти концепції ОС. Однак, такі проекти, в більшій 

мірі, призначені для вивчення конкретної ОС, а не загальних положень теорії. 

Методи навчання, засновані на внесення змін до початкового коду ОС, стикаються з 

рядом обмежень. По-перше, вони вимагають доброго попереднього знання комп'ютерної 

архітектури та програмування на C / C ++ як від викладачів, так і від студентів. По-друге, 

велика кількість часу, яка необхідна для установки, модифікації і налагодження системи, може 

порушити весь процес навчання. 

У сфері інформатики є тренажери, які підтримують викладання різних дисциплін, таких, 

як комп'ютерні мережі, технології програмування, комп'ютерна архітектура і операційні 

системи. Симулятор призначений для створення динамічної і спрощеної моделі реальності. 

Більшість симуляторів намагається надати середовище, яке дозволяє студентам активно 

експериментувати з конкретними поняттями, щоб забезпечити краще їх розуміння. Наявність 

симулятора процесів, який допомагає наочно вивчати алгоритми розподілу ресурсів в 

багатозадачній ОС, безумовно, сприяє підвищенню інтересу студентів до предмета вивчення 

і поліпшенню засвоєння матеріалу. Імітація полягає в програмуванні моделі комп'ютерної 

системи, яка поводиться як реальна. Система імітації - звичайна комп'ютерна програма, яка 

забезпечує певний тип моделювання концепцій операційної системи. 

Використання симуляторів забезпечує ряд переваг. Вони, як правило, не вимагають 

спеціалізованого обладнання. Чимало симуляторів також забезпечують функціональність, яка 

недоступна в реальних системах. 

Є і проблеми з використанням подібних систем. Зроблені спрощення знижують схожість 

модельованої і реальної системи. Спрощення також означає, що модельовані системи є тільки 

наближенням до дійсності. Це може привести до ситуації, коли вони не діють як реальні 

системи. Однак, особливо на першому етапі навчання, такі системи незамінні. 

Аналіз літературних даних і постановка проблеми. Ідея використання симулятора ОС 

з візуальним інтерфейсом як інструменту для кращого викладання і, відповідно, засвоєння 

концепцій і технологій, що застосовуються в сучасних ОС, не нова. Зокрема, такий підхід 

успішно застосовується у відділенні комп'ютерних наук Папського Католицького 

університету Ріо де Жанейро [1]. Широко використовуються подібні симулятори і в 

університетах США [2, 3]. На жаль, більшість таких систем недоступні для використання в 

Україні, а ті, до яких є доступ, мають ряд недоліків. Серед таких недоліків слід виділити 

незначну кількість реалізованих алгоритмів; неможливість настройки користувачем 

параметрів цих алгоритмів; мала кількість статистичних показників. Також одним з основних 

недоліків є відсутність відкритого коду, що унеможливлює розширення таких систем. 

Планування є фундаментальною функцією операційної системи. Основна концепція 

полягає в розподілі ресурсів комп'ютера між декількома процесами. Майже кожен 

комп'ютерний ресурс планується перед використанням. Одним з найбільш обмежених 

ресурсів обчислювальної системи є процесорний час. Планування ЦП вирішує, які процеси 

виконуються при наявності декількох процесів, що виконуються. Планування процесора грає 

важливу роль в ефективному використанні ресурсів і загальної продуктивності системи. 

В даний час існує досить багато симуляторів алгоритмів планування процесора. Деякі з 

них більш зручні, ніж інші. Деякі симулятори запускаються з командного рядка, в той час як 

інші мають графічний інтерфейс. Стисло розглянемо деякі з доступних тренажерів. 

Симулятор SOsim [1] реалізує різні алгоритми планування, як з витисненням, так і без 

витиснення. Крім того, підтримуються статичний або динамічні пріоритети. SOsim реалізує 

також управління віртуальною сторінковою пам'яттю. Істотним недоліком системи є 

недружній інтерфейс. Вибір алгоритму планування і завдання налаштувань без пояснень 

викладача являє собою рішення головоломки. Процеси генеруються виключно вручну. Немає 

можливості порівняння різних стратегій. 

PSSAV [4] є інструментом, який дозволяє користувачеві виконувати моделювання роботи 

ОС на системі з одним процесором для декількох процесів, і обчислити їх середній час 

очікування і середній час обороту. Він підтримує стратегії планування FCFS, SJF, Round Robin 
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(RR) і НРF. Модель ОС в симуляторі обмежена фіксованим набором ресурсів, що означає 

відсутність можливості додавання ресурсів (процесори, пам'ять, файли і пристрої) відповідно 

до вимоги моделювання. Симулятор може працювати на будь-якій платформі, що підтримує 

систему виконання Java.  

Симулятор, розроблений у вищій школі прикладної статистики національного інституту 

управління розвитком Таїланду [5], здійснює імітацію різних алгоритмів планування для 

одного процесора. Користувач може запустити цей симулятор з зумовленими параметрами 

планування, також можна налаштувати параметри для набору процесів. Симулятор працює в 

двох режимах. Перший режим - "Режим імітації", другий називається "Режим практики". У 

режимі імітації  користувач може взаємодіяти з моделюванням під час виконання процесу. 

Користувач може запускати і зупиняти моделювання в будь-який момент часу. Використання 

тренажера в режимі імітації дозволяє досягти кращого розуміння концепцій алгоритмів 

планування процесора. Режим практики призначений для перевірки того, наскільки добре 

засвоєні ці концепції. Користувач може передбачити, коли і як довго кожен процес буде 

перебувати в певному стані, і перевірити результат. Одним з недоліків даного симулятора є те, 

що він обмежується лише традиційними стратегіями планування. Іншим недоліком є те, що 

він не забезпечує можливості порівняння різних стратегій планування. 

Симулятор, який використовується для навчання в інженерному університеті 

Вальядоліда, Іспанія [6], вигідно відрізняється від інших розширеним набором алгоритмів 

планування процесора і можливістю їх конфігурації. Однак, цей симулятор не дозволяє 

покроково відстежувати стан черг, а також отримувати інформацію про окремі процеси. Крім 

того, даний симулятор обмежується тільки плануванням центрального процесора, що не 

охоплює інших функцій ОС [7-9]. 

Недоліками розглянутих симуляторів на погляд авторів статті є обмеження кількості 

процесів, що надходять в систему, і відсутність можливості порівняння різних стратегій або 

варіантів стратегій на однаковому наборі подій. Крім того, у багатьох симуляторах не 

підтримуються алгоритми розподілу пам'яті. Також треба визначити, що використання 

розглянутих симуляторів не вирішує проблем практичної частини курсу. 

Мета і завдання дослідження. Як показує аналіз, використання симуляторів в 

навчальному процесі дозволяє поліпшити процес навчання. Використання готових 

симуляторів, тим не менш, не вирішує всіх проблем, оскільки вони вимагають адаптації під 

потреби конкретного курсу, що, як правило, неможливо. Тому розробка програмної системи, 

яка надає можливість моделювання роботи гіпотетичної операційної системи для 

використання в якості навчального інструменту для студентів, є доцільною. 

Симулятор ОС повинен дозволяти вибір і налаштування методів планування процесів і 

оперативної пам'яті, а також дозволяти порівняння ефективності цих методів на однакових 

наборах подій. При цьому не потрібно фактичне створення або виконання процесів, 

моделюються тільки системні структури, в яких фіксуються події, що відбуваються з 

процесами. 

Крім того, до розробки програмної системи для моделювання роботи гіпотетичної 

операційної системи доцільно залучити студентів. Як було зазначено вище, одним з 

найпоширеніших методів проведення практичних занять по курсу операційних систем є 

розробка невеликих практичних проектів. Недоліком є те, що при такому підході, студенти не 

отримують достатнього досвіду з проектування великих систем. Проектування великих 

програмних систем досить складно вписати в навчальний процес. Виходом з положення є 

використання підтримуючого програмного забезпечення (ППЗ) [10]. В якості ППЗ може 

використовуватися модель обчислювальної системи у вигляді симулятора процесів в 

багатозадачній ОС. 

ППЗ в даному випадку є добре документований зразок проектування і програмного коду. 

Система є відкритою, що дозволяє студентам виконувати завдання в рамках великої системи, 

відчувши себе її розробниками. ППЗ, серед іншого, надає студентам для вивчення зразки 
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програмного коду хорошої якості. Такий підхід, крім того, дає студентам досвід командної 

роботи. 

Перелічимо вимоги до цієї системи, вироблені в процесі викладання курсів «Операційні 

системи» і «Системне програмне забезпечення», а також з урахуванням переваг і недоліків, 

проаналізованих раніше аналогічних програмних систем: 

 симулятор процесів (тренажер для освітніх цілей), в основному, повинен 

використовуватися для аналізу поведінки і продуктивності алгоритмів планування процесора 

і оперативної пам'яті; 

 в симуляторі повинна бути реалізована імітація появи процесів в системі випадковим 

чином; 

 симулятор не повинен обмежувати число процесів, що надходять в систему; 

 можливість завдання параметрів генератора процесів: інтенсивність надходження 

процесів, обмеження на максимальний час виконання кожного процесу¸ обмеження на 

максимальний розмір адресного простору процесу, при необхідності кількість допустимих 

пріоритетів тощо; 

 можливість вибору алгоритму планування центрального процесора; 

 можливість порівняння різних стратегій планування; 

 можливість вибору структури для реалізації пріоритетної черги; 

 можливість покроково відстежувати стан черг, а також отримувати інформацію про 

окремі процеси; 

 можливість планування ресурсів; 

 можливість вибору способу розміщення процесу в пам'яті; 

 наявність відкритого коду, що робить можливим розширення системи. 

Опис функціонування обчислювальної системи. Імітаційна модель обчислювальної 

системи фокусується на кількості і розподілі заявок на планування процесора, величині 

процесорного часу, необхідного для поточного процесу, і пам'яті, необхідної для чергового 

процесу, що надійшов. 

Процеси надходять в систему з інтервалом, який визначається заданою інтенсивністю 

відповідно до рівномірного, експоненціального або нормального розподілу. Час 

обслуговування для чергового процесу також генерується випадковим чином. 

Вважається, що в розпорядженні обчислювальної системи є N байт оперативної пам'яті 

для розміщення робочої області процесу і m ресурсів R1, R2, ..., Rm, звернення до яких 

переводить процес в стан очікування. Перед постановкою завдання в чергу імітується 

розміщення робочої області процесу в оперативній пам'яті. У разі неможливості розміщення 

процес відкидається, в іншому випадку йому виділяється пам'ять, і процес поміщається в чергу 

готових завдань. 

Вибірка завдання з черги готових процесів відбувається в момент, коли поточний процес 

вичерпав інтервал безперервної роботи і звільнив центральний процесор. 

На даному етапі в симуляторі не передбачена реалізація віртуальної пам'яті. Це означає, 

що перед розміщенням процесу в черзі готових завдань необхідно повністю розмістити в 

оперативній пам'яті весь адресний простір процесу. У разі неможливості такого розміщення 

через брак пам'яті або фрагментації відбувається відмова у виконанні процесу. 

У разі звернення до ресурсу процес поміщається в чергу до нього, причому час 

використання ресурсу генерується випадковим чином. У разі завершення процес віддаляється 

з черги готових процесів. 

Вважається, що в кожен момент часу процес може звернутися тільки до одного ресурсу. 

Після закінчення роботи з ресурсом процес знову поміщається в чергу готових завдань, 

причому генеруються нові інтервал безперервної роботи і причина її припинення. 

Модель працює покроково, на кожному кроці збільшується значення таймера, і 

модифікується стан системи, відображаючи діяльність пристроїв, процесів і планувальників. 

Модифікація здійснюється виконанням наступних дій: 
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 викликається генератор процесів (приймається рішення про створення нового процесу 

в залежності від результату, отриманого від генератора випадкових чисел і налаштувань 

експерименту); 

 в разі появи нового процесу генерується більшість його загальних характеристик (ім'я, 

ідентифікаційний номер, час обслуговування на центральному процесорі та ін.); потім процес 

поміщається в чергу готових процесів; 

 якщо процесор або ресурс зайнятий деяким процесом, перевіряється, чи не вичерпав 

процес свій інтервал обслуговування, якщо так, то процес звільняє процесор або ресурс; 

 для процесу, який звільнив ресурс, випадковим чином генерується час 

обслуговування на центральному процесорі; потім процес поміщається в чергу готових 

процесів; 

 для процесу, який звільнив процесор, приймається рішення про завершення або запит 

деякого ресурсу; для незавершених процесів випадковим чином генерується подальший час 

обслуговування на ресурсі; потім процес поміщається в чергу до ресурсу; 

 для алгоритмів з витисненням, якщо процесор зайнятий, а першим в черзі готових 

процесів перебуває більш пріоритетний процес, процесор звільняється, а поточний процес 

поміщається в чергу готових процесів; 

 якщо процесор або ресурс вільний, відповідний планувальник вибирає з відповідної 

черги процес для виконання процесу або дій на ресурсі. 

Схема життєвого циклу процесу в симуляторі представлена на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Життєвий цикл процесу 

 

Проектування та реалізація. Описаний вище симулятор алгоритмів планування 

процесів реалізований в середовищі програмування .NET та є Windows Form-додатком. Дії 

користувача дозволяють налаштовувати параметри симулятора та виконувати певні в ньому 

операції, а саме: «збереження налаштувань», «робочий такт» та «очищення». Інтерфейс 

програми реагує на зміни моделі та відображає їх у відповідних елементах управління.  

В процесі проектування до додатка висувались такі вимоги: 

 можливість зміни типу додатку без перепроектування додатку в цілому (наприклад, 

при переході від локального додатку до Web-додатку); 

 можливість відображення різних аспектів симулятора ОС (наприклад, відображати як 

поточний стан компонентів симулятора, так і статистику роботи системи); 

 можливість модифікації моделі предметної області без зміни інтерфейсу. 

Іншими словами, інтерфейс програми повинен бути максимально відділений від моделі 

предметної області, проте повинен реагувати на зміну стану моделі (тобто, стану складових її 

компонентів) для адекватного відображення її поточного стану. 
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Опис складових обчислювальної системи. На основі проведеної деталізації було 

виконано проектування системи. Були специфіковані наступні основні типи: 

 модель (містить компоненти системи і моделює дії обчислювальної системи); 

 центральний процесор; 

 зовнішній пристрій; 

 пам'ять; 

 процес; 

 планувальник центрального процесора; 

 планувальник ресурсів; 

 менеджер пам'яті; 

 черга до ресурсу. 

Модель містить компоненти системи і моделює дії обчислювальної системи. 

Центральний процесор, зовнішній пристрій і пам'ять - основні компоненти обчислювальної 

системи. Планувальник центрального процесора реалізує алгоритм планування центрального 

процесора, планувальник ресурсів вибирає завдання з черги до ресурсу і, по закінченні 

використання ресурсу, повертає завдання в чергу готових процесів. Менеджер пам'яті реалізує 

метод розміщення процесів в основний пам'яті. Черга з пріоритетами використовується для 

моделювання черги готових процесів. 

Необхідними для аналізу алгоритмів планування центрального процесора є отримані в 

результаті імітації показники функціонування обчислювальної системи, такі як: 

 число тактів імітації; 

 кількість завдань що надійшли в систему; 

 кількість відмов в обслуговуванні завдань через брак пам'яті; 

 кількість завершених завдань; 

 середній час очікування для завершених завдань; 

 середній час обороту для завершених завдань; 

 поточні розміри черг до процесора і ресурсів; 

 максимальні довжини черг до процесора і ресурсів; 

 кількість тактів простою процесора через відсутність в черзі завдань для 

обслуговування. 

З урахуванням цього до набору типів був доданий ще один – статистика. 

Формальна специфікація типу визначає набір операцій. В ході проектування для кожної 

операції були визначені тип операндів, тип результату, передумови (якщо такі є) і постумови. 

На наступному етапі після проведеного проектування системи були побудовані класи, 

відповідні специфікованим типам. Як було сказано вище, в якості мови програмування був 

обраний C # [11]. 

Особливості застосування навчального симулятора при проведенні лабораторних 

занять. Навчальний симулятор спроектовано таким чином, щоб його базовий варіант служив 

каркасом для виконання лабораторних завдань в рамках єдиного проекту. Результатом 

виконання цих завдань буде симулятор з обмеженим набором алгоритмів відповідно до 

завдання студента. Для успішного виконання завдань студентам потрібно розуміння 

структури проекту та ключових елементів його реалізації. Серед завдань можна виділити дві 

основні категорії: 

 реалізація алгоритмів планування центрального процесору та інших ресурсів; 

 розробка елементів інтерфейсу. 

Помітимо, що студентам надається базовий варіант інтерфейсу. Оскільки в інтерфейсі не 

можуть бути враховані усі особливості усіх алгоритмів, необхідні доповнення є завданням 

студентів. Більш досвідчені студенти можуть реалізовувати повністю свій інтерфейс, 

наприклад, на базі WPF.  

Елементи реалізації навчального симулятора. Зупинимося на деяких значущих з 

точки зору авторів моментах реалізації. 
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Як було сказано вище, в програмній реалізації симулятора була поставлена задача 

відділення інтерфейсу від моделі предметної області. Для досягнення цієї мети в інтерфейс 

програми (в нашому випадку це об'єкт класу MainForm, успадкований від класу Form, 

оскільки симулятор реалізований як Windows Form-додаток), додано закрите поле model, що 

реалізує модель предметної області. Об'єкт model створюється в конструкторі класу MainForm. 

Призначені для користувача дії, здійснювані з допомогою кнопкового меню у вікні програми, 

ініціюють подію натискання кнопки (Click). Оброблювач цієї події викликає відповідний 

метод класу Model, об'єктом якого і є поле model. Таким чином, локалізовано взаємодію моделі 

предметної області і інтерфейсу додатку. Зміни моделі ініціюють відповідну подію. Реакція 

інтерфейсу на цю подію за допомогою обробника, що знаходиться в класі MainForm, гарантує 

узгодженість інтерфейсу з поточним станом моделі (pис. 2). 

 

Рис. 2. Каркас додатку 
 

 

Клас Model, діаграма якого наведена на рис. 3, містить всі компоненти симулятора і дані, 

необхідні для його конфігурації. Для доступу до компонентів використовуються властивості 

класу, а методи SaveSettings, NextTime і Clear класу Model відповідають операціям симулятора. 

Метод SaveSettings викликається в обробці події Click кнопки «Пуск». Як параметр метод 

отримує масив об'єктів типу object, що містить значення параметрів системи, задані 

користувачем. Параметри системи студенти коректують відповідно завдання. 

Метод NextTime викликається в обробці події Click кнопки «Шаг» і виконує дії, 

відповідні робочому такту симулятора. Якщо в цьому такті в обчислювальну систему 

надходить новий процес, він стає в чергу готових процесів, що означає зміну моделі. При 

цьому, якщо обраний алгоритм планування центрального процесора з витисненням, 

викликається метод Session класу CPUScheduler, що виконує перепланування. Цей же метод 

викликається і в разі, якщо активний процес завершив роботу на центральному процесорі, або 

обрано алгоритм з квантуванням часу, і процес вичерпав квант роботи. У цих випадках також 

відбувається зміна моделі. Зафіксовані зміни моделі «запалюють» в кінці такту подію Changed, 

на яку підписано клас MainForm. Обробник події Changed перемальовує необхідні елементи 

вікна, щоб привести представлення у відповідність зі зміненою моделлю. 

Метод Clear викликається в обробці події Click кнопки «Стоп» і, в свою чергу, викликає 

однойменний метод для всіх компонентів моделі. Після очищення можна переналаштувати 

систему і продовжити роботу симулятора із зміненими параметрами. 
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Рис. 3. Діаграма класу Model 

 

«Процес» - центральне поняття обчислювальної системи, спроектований і реалізований 

у вигляді класу Process, що реалізує інтерфейс IComparable. Похідним від класу Process є клас 

PriorityProcess, який використовується в алгоритмах пріоритетного планування процесора. На 

рис. 4 представлена ієрархія класів Process - PriorityProcess з перерахуванням властивостей і 

методів класів. 

 

 
Рис. 4. Ієрархія класів Process  PriorityProcess 
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Методи IncreaseWorkTime і DecreaseExtDevTime збільшують на одиницю робочий час 

процесу, що займає центральний процесор, і зменшують на одиницю час використання 

зовнішнього пристрою (ресурсу) процесором відповідно. Інтерфейс IComparable містить 

єдиний метод CompareTo. Цей метод реалізований як віртуальний в класі Process і 

перевизначений в класі PriorityProcess. В рамках виконання лабораторних завдань студентам 

може знадобиться перевизначити цей метод.  

Для організації управління процесами необхідно вибрати алгоритм планування. В 

реальності вибір конкретного алгоритму визначається класом завдань, що вирішуються 

обчислювальної системою, і цілями, яких потрібно досягти, використовуючи планування [12]. 

Симулятор, що описується в даній статті,  є каркасною  моделлю, в якій реалізуються деякі 

базові алгоритми планування:  

 планування в порядку надходження (FCFS); 

 пріоритетне планування (НPF) з витисненням і без витиснення і можливістю 

динамічної зміни пріоритету; 

 стратегія SJF з витисненням і без витиснення (по суті окремий випадок HPF); 

 карусельна стратегія (RR); 

 змішана стратегія (HPF з квантуванням часу). 

 

 
Рис. 5. Ієрархія класів «Планувальник» 
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Ці базові стратегії використовуються для демонстрації лекційного курсу і перевірки 

працездатності програмного продукту. В даному випадку, тому що симулятор є навчальним, 

вибір конкретного алгоритму визначається користувачем. Таким чином, в розглянутому 

симуляторі є можливість користувачеві задавати алгоритми планування. 

Помітимо, що є можливість доповнення функцій симулятора іншими алгоритмами. Таке 

рішення дає можливість студентам вбудовувати в симулятор модифіковані варіанти 

алгоритмів або більш складні алгоритми. 

Перераховані вище алгоритми реалізуються в класі CPUScheduler (Планувальник 

процесора), який успадкований від абстрактного класу Scheduler. Наявність ієрархії 

обумовлена тим, що в системі передбачені також планувальники ресурсів, які реалізуються 

об'єктами класу ResourceScheduler. Ієрархія класів представлена на рис. 5. 

Алгоритм планування реалізується методом Session з використанням закритих методів 

LoadProcess і RemoveProcess. 

Черга готових процесів, як правило, являє собою пріоритетну чергу, що, як відомо, може 

бути реалізована різними структурами даних. В базовому варіанті симулятора реалізована 

черга з пріорітетами на базі відсортованого масива. В завдання студентів входить власна 

реалізація цієї черги. Наприклад, вони можуть використовувати наступні структури даних: 

 масив; 

 двонаправлений список; 

 відсортований двонаправлений список; 

 бінарна купа (піраміда); 

 хеш-таблиця; 

 двійкове (бінарне) дерево пошуку; 

 комбінація відсортованого і простого списків. 

Для реалізації черги з пріоритетами, перш за все, був написаний інтерфейс 

IQueueable <TItem> (рис. 6), в якому перелічені стандартні операції над чергою (Put, Remove і 

Item), операції Clear і Count, а також операція ToArray, що повертає вміст черги в вигляді 

масиву елементів типу TItem. Необхідність в операції ToArray диктується двома причинами: 

 системі потрібен доступ до всіх елементів черги (а не тільки до першого, що відповідає 

функціональній специфікації) для виявлення «завислих» процесів з метою підвищення їх 

пріоритетів; 

 черга до процесору повинна повністю відображатися у вікні симулятора. 

 

 
Рис. 6. Універсальний інтерфейс IQueueable 

 

Для кожної операції були вказані передумови (якщо такі є) і постумови. Для цього була 

використана бібліотека Code Contracts. Зауважимо, що передумови і постумови були 

сформульовані для методів всіх розроблюваних класів за допомогою методів Requires і 

Ensures класу Contract. Використання Code Contracts забезпечує автоматичну перевірку 
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заявлених обмежень і гарантій під час виконання. Крім того, в середовищі розробки Visual 

Studio версії Premium або Ultimate, контракти можуть бути використані для перевірки 

правильності коду під час компіляції. 

Універсальний (параметризований) клас PriorityQueue приймає в якості параметрів тип 

елементів черги і структуру даних, яка використовується під час її фізичної реалізації. При 

цьому тип елементів черги повинен реалізувати інтерфейс IComparable, а структура даних - 

інтерфейс IQueueable <TItem>. Вимога до структури TStruct реалізувати інтерфейс IQueueable 

<TItem> дає можливість реалізувати методи PriorityQueue простим викликом однойменних 

методів TStruct. 

 

class PriorityQueue<TItem, TStruct> 

where TItem: IComparable 

where TStruct: IQueueable<TItem> 

 

Оскільки інтерфейс IQueueable <TItem> заявляє операції, властиві і звичайним (FIFO) 

чергам, була побудована ієрархія, показана на рис. 7. 

 

 
Рис. 7. Ієрархія класів FIFOQueue – PriorityQueue 

 

 

Зауважимо, що формально пріоритетна черга відрізняється від звичайної лише вимогою 

до типу елементів черги реалізувати інтерфейс IComparable. Фактично ж в якості параметра 

Tstruct FIFO-черзі досить передати масив або зв'язний список. 

Інтерфейс симулятора. Ще одним етапом реалізації симулятора є розробка інтерфейсу. 
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Поряд із загальними вимогами, що пред'являються до Windows-додатків, при 

проектуванні інтерфейсу симулятора врахована специфіка, яка в тому числі дозволяє 

користувачам додатка конфігурувати систему, отримувати оперативну інформацію про стан 

процесів і збирати статистику по закінченні певного часу. Тому вікно програми розбито на три 

функціональні частини: настройка конфігурації, відображення оперативної інформації і 

кнопкове меню. В результаті інтерфейс програми прийняв такий вигляд (рис. 1). 

У середній частині вікна програми знаходяться блоки, що відповідають за відображення 

черг до ресурсів і журналів цих ресурсів (протоколюються дії з процесами, які займають 

ресурс на кожному тику), головного журналу системи, а також графічного представлення 

стану оперативної пам'яті. Кнопкове меню, що знаходиться в нижній частині вікна, дозволяє 

почати роботу системи, зупинити її, керувати роботою в ручному режимі. Статистика, зібрана 

під час роботи системи, відображається в модальному вікні при натисканні кнопки 

«Статистика» (рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Вікно статистики 

 

Також передбачена можливість відображення інформації про обраний процес (рис. 9). 

 

 

Рис. 9. Отримання інформації про процес під час роботи системи 
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Таким чином, розглянутий в статті симулятор поведінки процесів в комп'ютерних 

системах з урахуванням заданих алгоритмів планування та структур для реалізації черги з 

пріоритетами, є підтримуючим програмним забезпеченням курсу «Системне програмне 

забезпечення» з наступними характеристиками: 

 кількість процесів, що надходять в систему, не обмежена;  

 надана можливість завдання параметрів генератора процесів: інтенсивності 

надходження процесів, обмеження на максимальний час виконання кожного процесу¸ 

обмеження на максимальний розмір адресного простору процесу, при необхідності діапазону 

допустимих пріоритетів тощо; 

 надана можливість завдання алгоритму планування процесора і структури для черги з 

пріоритетами; 

 надана можливість налаштування параметрів алгоритмів планування процесора; 

 дозволяє порівняння ефективності методів планування процесів на однакових наборах 

подій. 

Використання симулятора для виконання лабораторних робіт можливо в двох 

напрямках. По-перше, оскільки симулятор надається з відкритим кодом, він може бути 

розширений додаванням нових алгоритмів планування процесора, а також додаванням нових 

структур даних для реалізації пріоритетної черги. По-друге, студентам може бути надано 

каркас додатка, в який необхідно, відповідно до варіанта, вбудувати конкретну структуру для 

реалізації пріоритетної черги, конкретний алгоритм планування процесора і конкретний метод 

розподілу пам'яті. 

Представлена робота може бути розширена за багатьма напрямками: 

 реалізація можливості планування віртуальної пам'яті; 

 реалізація можливості вивчення продуктивності додатків в системах реального часу, 

де завдання мають пріоритети і терміни обмежень; 

 реалізація можливості застосування методики планування на розподіленій системі. 
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УЧЕБНЫЙ СИМУЛЯТОР ПЛАНИРОВАНИЯ РЕСУРСОВ 

ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 

В статье представлен симулятор процессов вычислительной системы, предназначенный 

для использования в процессе преподавания в качестве поддерживающего программного 

обеспечения (ППО). Общей проблемой, с которой сталкиваются преподаватели и студенты в 

области компьютерных наук, является сложность в достижении правильного понимания 

реальной динамической природы вычислительных процессов. В процессе подготовки учебного 

курса «Системное программное обеспечение» появилась потребность в системе программного 

моделирования поведения процессов, воспроизводящей работу части операционной системы (ОС). 

Такая система, во-первых, позволяет наглядно иллюстрировать алгоритмы распределения 

ресурсов в многозадачной операционной системе, а, во-вторых, дает возможность студентам 

выполнять практические задания в рамках большого проекта, что способствует повышению 

интереса студентов к предмету изучения и улучшению усвоения материала. 

Идея использования симулятора ОС с визуальным интерфейсом в качестве инструмента 

для лучшего изложения и усвоения концепций и технологий, применяемых в современных ОС не 

нова. Подобные симуляторы используются во многих зарубежных университетах. Однако 

известные системы имеют ряд недостатков, а, главное, отсутствие открытого кода. 

Предлагаемая программная система предоставляет возможность моделирования работы 

гипотетической ОС для использования в качестве учебного инструмента. Система дает 

возможность выбора и настройки методов планирования процессов и оперативной памяти, 

сбора статистики и анализа производительности алгоритмов. ППО представляет собой хорошо 

документированный образец проектирования и программного кода. Открытый программный код 

дает возможность использовать симулятор в качестве каркаса для выполнения лабораторных 

заданий. Представленная работа может быть расширена во многих направлениях. 

http://code.google.com/p/pssav/
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Ключевые слова: симулятор процессов, операционные системы, планирование процессора, 

планирование ресурсов, поддерживающее программное обеспечение, очередь готовых процессов. 

 

 

 Trubina N.F., Lisitsyna I.N., Ph.D. Kamienieva A.V. 

OPERATING SYSTEM RESOURCES SCHEDULER SIMULATOR FOR EDUCATIONAL 

PURPOSES 

 

This paper presents a computing system resources scheduler simulator, designed as supporting 

software for educational purposes. The difficulty in achieving the right understanding of dynamic processes 

is a common problem encountered by computer science lecturers and students. A software process modeling 

system which would partially simulate an operating system was required for “System software” training 

course development. Such a system would allow to visually illustrate resources distribution algorithms in a 

multitasking operating system and give students an opportunity to perform practical assignments within a 

scope of a complex project, which contributes to greater students’ appeal to the subject as well as improving 

learning results. 

The idea to use an operating system simulator with a visual interface as a teaching tool for modern 

operating systems technologies and conceptions explanation is not a new one. Similar simulators are used 

by many foreign colleges and universities. However popular systems have a number of shortcomings for the 

task, the main one is the lack of open source. The presented software system grants an opportunity to model 

functioning of a hypothetical operating system in order to use as a teaching and training tool. The system 

allows to select and adjust processes and random-access memory scheduling methods, collect statistics, and 

analyze algorithms’ efficiency. The supporting software represents a well-documented open source example 

of system design. Open source allows to use the simulator as a frame for practical assignments. 

Keywords: resources scheduler simulator, operating system, CPU scheduling, resources scheduling, 

supporting software, completed processes queue. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІРОГІДНОЇ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ ВПЛИВІ ПЕРЕШКОД 

В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ 

 

У статті проведено аналіз каналів передачі даних, що застосовують технології, які 

дозволяють у режимі реального часу гарантувати якісну, надійну та вірогідну передачу даних в 

умовах впливу перешкод. В таких мережах забезпечення заданих значень показників вірогідної 

передачі  інформації здійснюється за рахунок використання кодування. Під час передачі каналами 

даних виникає багато труднощів, пов’язаних із впливом природних, промислових, навмисних та 

ненавмисних перешкод.  

В умовах динамічних перешкод збільшується ймовірність помилки, стає неможливим 

забезпечення заданого рівня надійності та вірогідності інформації за допомогою простого 

використання відомих методів кодування. Невизначеність щодо природи перешкод приводить до 

появи проблеми забезпечення надійної достовірності інформації. В реальних каналах передачі 

інформації сигнали при передачі спотворюються, що приводить до відтворення повідомлення на 

приймальній стороні із деякою помилкою. Причиною таких спотворень можуть виступати як 

власні шуми приймально-передавальної апаратури, так і діючі на канал передачі зовнішні впливи 

як природного, так і штучного походження.  

У загальному випадку це веде до зниження ймовірності вірогідної передачі інформації та до 

зниження швидкості передачі в телекомунікаційній мережі. Причиною цього можуть  бути 

спотворення, що вносяться каналом та випадкові зміни його параметрів. На відміну від 

спотворень перешкоди носять випадковий характер. Вони заздалегідь невідомі і тому не можуть 

бути повністю усунені. 

Ключові слова: канали передачі, телекомунікаційна мережа, перешкоди, спотворення, 

вірогідність передачі інформації, надійність,  невизначеність. 

 

Вступ. Розвиток систем передачі даних, таких як мереж мобільного зв’язку, мобільного 

радіо доступу, вимагає застосування інформаційних технологій, які дозволяють у режимі 

реального часу гарантувати якісну, надійну та вірогідну передачу даних. В таких мережах 

забезпечення заданих значень показників інформації здійснюється за рахунок використання 

інформаційних технологій кодування. Під час передачі каналами даних виникає багато 

труднощів, пов’язаних із впливом природних, промислових навмисних та ненавмисних 

перешкод. В умовах динамічних перешкод збільшується ймовірність помилки, стає 

неможливим забезпечення заданого рівня надійності та вірогідності інформації за допомогою 

простого використання відомих методів кодування. Невизначеність щодо природи перешкод 

приводить до появи проблеми забезпечення надійної достовірності інформації, коли 

підтримується необхідний рівень протягом визначеного проміжку часу передачі даних. 

Сучасні методи адаптивного управління, які застосовуються для забезпечення заданої 

надійності та правдоподібності інформації на основі завадостійких кодів, носять розрізнений 

характер. Водночас, існує суперечність між обмеженими можливостями традиційних підходів 

щодо контролю, класифікації та кодування інформації, розрізненими методами, моделями 

забезпечення надійності та вірогідності інформації, що ґрунтуються на надлишкових 

критеріях, та потребами створення організованої послідовності процесів адаптації 

багаторівневих систем з урахуванням невизначеності. У процесі функціонування на сучасні 

телекомунікаційні мережі та її елементи впливають різні фактори, що порушують її нормальну 

роботу. Вони призводять до порушення роботи каналів та ліній зв’язку, фізичного виходу з 

ладу елементів мереж, інших негативних наслідків, у результаті чого вони переходить до 

такого стану, за якого вона не може забезпечувати процес доставки інформації. Таким чином, 

мережа повинна мати здатність протистояти впливам та перешкодам, які порушують її роботу. 

Важливо відзначити, що, лише маючи необхідну надійність телекомунікаційна мережа може 

забезпечити задану вірогідність зв’язку, стабільність та  безперервність управління. 
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Постановка задачі. Сучасні телекомунікаційні мережі передачі даних є досить 

складною системою, що має певну множину властивостей. Проаналізуємо властивості таких 

мереж, які є найбільш істотними з погляду користувача і з погляду забезпечення заданого 

рівня вимог до якості, надійності та вірогідності каналів зв’язку як процесу доставки 

інформаційних повідомлень. У процесі функціонування на телекомунікаційні мережі та її 

елементи впливають різні фактори, що порушують нормальну роботу. Вони призводять до 

порушення роботи каналів та ліній зв’язку, фізичного виходу з ладу елементів мереж, інших 

негативних наслідків, у результаті чого вони переходить до такого стану, при якому  не може 

забезпечувати процес доставки необхідної інформації. Таким чином, сучасна мережа повинна 

мати здатність протистояти впливам, які порушують її роботу, що забезпечується стійкості її 

роботи. Під час функціонування доставки інформації може порушуватися не тільки 

факторами, що безпосередньо впливають на роботу системи передачі в цілому. У таких умовах 

мережа повинна мати здатність адаптації до всіх змін [1]. Можливо зробити висновок, що 

тільки у разі забезпечення всіх властивостей, мережа може виконувати своє функціональне 

призначення - забезпечувати доставку інформації у необхідному обсязі, з заданою якістю та 

вірогідністю. Для цього така мережа повинна мати відповідну пропускну здатність. Від того, 

як пропускна здатність мережі відповідає потребам системи управління, залежить виконання 

вимог до каналів зв’язку, а також і вимог до управління з безперервності та оперативності. 

Дослідження та аналіз існуючого стану та методів забезпечення якісної доставки 

інформації сучасних мереж передачі даних показав, що перспективним напрямком вирішення 

проблеми забезпечення вірогідності інформації в умовах невизначеності є застосування 

каскадного кодування та багаторівневої структурної і параметричної адаптації з врахуванням 

розкриття невизначеності. На сучасному етапі розвитку інформаційних технологій виникає 

протиріччя між обмеженими можливостями традиційних підходів щодо контролю, 

класифікації та кодування інформації, методами та моделями забезпечення вірогідності 

інформації, що ґрунтуються на надлишкових критеріях, та потребами створення організованої 

послідовності процесів адаптації багаторівневих систем з урахуванням невизначеності. Тому 

проблема підвищення ефективності роботи телекомунікаційних мереж передачі даних в 

умовах апріорної невизначеності за рахунок забезпечення  вірогідності інформації за рахунок 

створення інформаційної технології, моделей і методів. Для досягнення поставленої мети 

необхідно вирішити проблему, яка полягає у забезпеченні вірогідності передачі даних в 

умовах апріорної невизначеності за рахунок методів, що використовують послідовність 

процесів багаторівневої адаптації каскадних кодових конструкцій та додаткові показники 

розкриття невизначеності при впливі перешкод. 

Основна частина. Сучасні телекомунікаційні мережі в загальному випадку включають 

системи передавання, комунікаційне обладнання та інші ресурси, що дозволяють передавати 

сигнали між визначеними кінцевими пунктами, для надання загальнодоступних 

телекомунікаційних послуг. Телекомунікаційна мережа передачі даних є складною системою, 

що має певну множину особливостей. Передача інформації телекомунікаційною мережею в 

широкому розумінні являє собою передачу різного роду повідомлень із одного чи декількох 

пунктів в інший чи в ряд пунктів. В техніці передачі інформації семантична особливість 

повідомлень не враховується, і задачею системи передачі інформації в мережі є лише 

транспортування повідомлень у визначене місце, тому що оцінка смислового змісту 

отриманих повідомлень – справа самого одержувача. Теорія і техніка передачі інформації в 

мережах  складалися протягом багатьох років і в теперішній час продовжують швидко 

розвиватися. Особливе місце системи передачі інформації займають в системах управління, в 

яких необхідно забезпечувати передачу досить великих потоків інформації з високою 

швидкістю, достовірністю та надійністю. В процесі функціонування на телекомунікаційні 

мережі та її елементи впливають різні фактори, що порушують її нормальну роботу. Вони 

призводять до порушення роботи каналів та ліній зв’язку, фізичного виходу з ладу елементів 

мереж, інших негативних наслідків.  
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Розглянемо принципи побудови систем передачі інформації по каналам з шумами та 

перешкодами. На рис. 1 наведена узагальнена схема системи передачі інформації в 

телекомунікаційній мережі [2]. Прийнявши повідомлення від джерела повідомлень, кодер 

генерує та видає на модулятор вхідну двійкову послідовність з визначеною довжиною (кодове 

слово). Сам модулятор перетворює кожен такий символ на один з двох сигналів, що подаються 

на вхід каналу. Демодулятор, підключений до виходу каналу, видає необхідний сигнал. 

Детектор обробляє сигнал та видає елемент інформації, який у двійковому випадку являє 

собою дійсний скаляр. Декодер перетворює послідовність  у розв’язок,  що вказує, яке із усієї 

сукупності кодових слів було передано. Під каналом у даному випадку мається на увазі 

середовище, за допомогою якого здійснюється передача сигналів від передавача до приймача 

[3]. Одноразове використання каналу полягає в тому, що передавач певним чином впливає на 

канал, а приймач спостерігає деякі характеристики каналу, що відображають цей вплив. Якщо 

канал дискретний, то для передавача існує кінцеве число впливів, які називаються вхідними 

сигналами. Приймач розрізняє тільки визначене число класів результатів спостереження, що 

називаються вихідними сигналами. Співвідношення між вхідними та вихідними сигналами у 

загальному випадку має імовірнісний характер. Канал визначається встановленням умовних 

ймовірностей  для кожної вхідної та вихідної послідовності. Дослідивши взаємовпливи 

основних перешкод на основні елементи каналів передачі установки з позиції теорії 

імовірності, можна оцінити коефіцієнти за «технічною надійністю» основних компонентів та 

елементів телекомунікаційної  мережі за допомогою відомого співвідношення [4]: 
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де  – кількість основних компонентів телекомунікаційної мережі;  

 – напрацювання на відмову і-го компонента відповідного елемента мережі;   

 – час роботи каналу передачі. 

 

 

 
 

Рис. 1. Узагальнена система передачі інформації в мережах 

 

Загалом кодер - пристрій, який, приймаючи одне з повідомлень від джерела повідомлень, 

створює відповідну послідовність сигналів, що подається на вхід каналу передачі  

телекомунікаційної мережі. Джерело повідомлень генерує безперервний потік двійкових 
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символів, при цьому кожні N  двійкових символів перетворюються кодером у кодове слово. 

Декодер - пристрій, який, приймаючи вихідну послідовність визначеної довжини, обробляє її 

та видає результат оброблення споживачу повідомлень у зручному для нього вигляді. Мета 

споживача полягає в тому, щоб дізнатися, яке з кодових слів було передано. Якщо на вхід 

кодера надійшли N двійкових символів, то на виході декодера буде отримана сукупність з 

такого ж числа N двійкових символів, яка називається рішенням. Якщо ж рішення не збігається 

з вхідним кодовим словом, то має місце помилка. Імовірність помилки залежить від коду, 

каналу та методу оброблення інформації у декодері. Якщо застосовується детермінований 

декодер, то метод оброблення інформації може бути описаний як відображення безлічі усіх 

прийнятих послідовностей в множину кодових слів, а відображення задається як список 

множини послідовностей які перетворюються в декодоване слово. 

Ступінь ризику передачі невірогідної інформації (міру очікуваної невдачі) можна подати 

як добуток імовірності небажаних наслідків на відповідну величину втрат аналогічно як у 

працях [5]: 

,                                                   (2) 

де  – величина ризику;   

 – ймовірності небажаних наслідків передачі невірогідної інформації;  

  – величини втрат інформації в каналі передачі. 

Для оцінювання ризику також використовують величину середньозваженого модуля 

відхилення   [6]: 
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Далі визначимо середньоквадратичне відхилення: 

 





n

i
ii ZZp

1

2)( ,                                                  (4) 

 

Якщо взяти до уваги негативні відхилення від параметру , то ступінь ризику передачі 

невірогідної інформації оцінюється показником варіації , і його значення визначається за 

допомогою співвідношення: 
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де – індикатор несприятливих відхилень для перешкод, якому відповідають: 

0, для сприятливого відхилення , 

1, для несприятливого відхилення . 

У відносному вираженні ризик передачі невірогідної інформації оцінюють за допомогою 

коефіцієнта варіації  [7]: 
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Виходячи із величини коефіцієнта варіації  використовують таку шкалу для 

оцінювання рівня ризику та відповідних зон ризику передачі невірогідної інформації:  

0,0 – 0,1 мінімальний ризик; 0,1 – 0,25 малий ризик;  

0,25 – 0,5 допустимий ризик; 0,5 – 0,75 критичний ризик;  

0,75 – 1,0 катастрофічний ризик. 

Для ряду телекомунікаційних мереж, використовують також коефіцієнт варіації [8]: 
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Також показником оцінювання ризику передачі невірогідної інформації може бути також 

коефіцієнт можливих втрат каналу передачі, який враховує обсяг втрат по відношенню до 

суми абсолютних значень ймовірних втрат [8]: 
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де  – відповідно ймовірні величини сприятливих та несприятливих відхилень 

відносно значень показників , при розгляді запланованих рівнів втрат при передачі 

інформації  і позитивних результатів  як це виражено у співвідношенні (9) та (10). 

Як показує детальний аналіз критичних ситуацій,  – умовні математичні 

сподівання відхилень щодо вірогідної передачі по каналу телекомунікаційної мережі: 
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Коефіцієнт ймовірних втрат набуває значень , причому , якщо 

відсутні втрати передачі, і , якщо не будуть досягнуті необхідні ймовірні показники 

доставки інформації. 

Майже всі реальні канали передачі в телекомунікаційних мережах мають пам’ять. 

Зазвичай тривалі періоди якісної роботи каналу чергуються з короткими періодами 

інтенсивних перешкод чи пакетів перешкод. До таких каналів також застосовують апарат 

теорії кодування, наприклад, теорема кодування може бути доведена для широкого класу 

каналів із пам'яттю. Проте практично безпомилкова, вірогідна передача, на можливість якої 

вказує теорема кодування, досягається у разі використання кодів такої великої довжини, щоб 

ймовірність реалізації перешкоди, що породжує помилку декодування, була дуже малою. Для 

каналів з пам’яттю довжина кодів може виявитися дуже великою. 

В реальних каналах передачі інформації сигнали при передачі спотворюються, що 

приводить до відтворення повідомлення на приймальній стороні із деякою помилкою. 

Причиною таких спотворень можуть виступати як власні шуми приймально-передавальної 

апаратури, так і діючі на канал передачі зовнішні впливи як природного, так і штучного 

походження. У загальному випадку це веде до зниження ймовірності вірогідної передачі 

інформації та до зниження швидкості передачі в телекомунікаційній мережі. Причиною цього 

можуть так само бути спотворення, що вносяться каналом та випадкові зміни його параметрів. 
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Спотворення, які можуть бути внесені каналом передачі, можуть бути лінійними і 

нелінійними. Вони усуваються шляхом відповідної корекції характеристик каналу. На відміну 

від спотворень перешкоди носять випадковий характер. Вони заздалегідь невідомі і тому не 

можуть бути повністю усунені. 

Перешкоди в каналах передачі телекомунікаційних мереж підрозділяються на [9]: 

- внутрішні; 

- зовнішні. 

Основним джерелом внутрішніх перешкод є тепловий хаотичний рух електронів в 

напівпровідникових приладах, електричних ланцюгах тощо. До зовнішніх перешкод 

відносяться атмосферні, промислові, космічні та інші перешкоди. У каналах передачі сучасних 

телекомунікаційних мереж найбільш поширеними є атмосферні перешкоди. Енергія цих 

перешкод, в основному, зосереджена в області середніх і довгих хвиль. Станційні перешкоди 

зумовлені порушеннями розподілу робочих частот, поганою фільтрацією гармонік сигналу, 

нелінійними процесами в апаратурі, перехресні спотворення тощо. Промислові перешкоди 

створюються лініями електропередачі, генераторами, системами запалювання двигунів тощо. 

Космічні перешкоди створюються електромагнітними процесами, що відбуваються в 

галактиці, на Сонці та інших позаземних об’єктах. Ці перешкоди особливо позначаються в 

діапазоні частот до декількох ГГц, після чого їх інтенсивність різко убуває. Однак саме ці 

перешкоди чинять істотний вплив на роботу супутникових систем передачі, навігації та 

зв’язку [10]. Величезна різноманітність джерел перешкод призводить до того, що структуру 

та імовірнісні характеристики перешкод істотно відрізняються. За характером спектру різні 

перешкоди в каналах передачі телекомунікаційних мереж можливо розділити на [11]: 

- флуктуаційні;  

- зосереджені; 

- імпульсні. 

Флуктуаційна перешкода є випадковим процесом, що володіє практично рівномірним 

енергетичним спектром. Ця перешкода має місце у всіх реальних каналах передачі. Прикладом 

флуктуаційної перешкоди є внутрішні шуми елементів апаратури передачі, космічні шуми та 

деякі види атмосферних і промислових перешкод. Ширина спектру флуктуаційних перешкод 

багато більше спектру переданого сигналу переданого по каналу передачі.  

Зосереджена перешкода має енергетичний спектр більш вузький або такий же, як у 

сигналу передачі. Вона може створюватися сторонніми засобами каналу передачі та іншими 

промисловими об’єктами. Як правило, зосереджені перешкоди являють собою модульовані 

коливання. Цей вигляд перешкод особливо сильно проявляється в каналах передачі сучасних 

телекомунікаційних мереж.  

Імпульсна перешкода являє собою випадкові або регулярні послідовності імпульсів 

великої щільності. Тривалість таких імпульсів менше тривалості елементарного сигналу. 

Перехідні явища від впливу імпульсів у приймальні апаратурі, загалом встигають загаснути 

до моменту приходу наступного імпульсу. До імпульсних перешкод відносяться багато видів 

атмосферних і промислових перешкод. У залежності від частоти проходження імпульсів вони 

можуть впливати на приймач із широкою смугою − як імпульсна перешкода, а на приймач з 

вузькою смугою − як флуктуаційна перешкода.  

Ще одним видом перешкод є флуктуація параметрів каналу передачі. Випадкові зміни 

його параметрів приводять до непостійності коефіцієнта передачі і часу проходження сигналів 

по каналу передачі, а також до явища багатопроменевого поширення хвиль. Всі перераховані 

вище збурення обов’язково проявляються у вигляді перешкоди в тій чи іншій мірі при передачі 

сигналів. Якщо збурення, чинне в каналі передачі, складається з сигналом, то це адитивна 

перешкода. До неї відносяться теплові шуми, атмосферні, космічні, промислові та станційні 

перешкоди. Адитивна завада впливає на вхід приймача незалежно від сигналу і проявляється 

також за відсутності сигналу. Адитивну перешкоду часто на практиці називають шумом. Якщо 

ж збурення безпосередньо пов’язане з проходженням сигналу в каналі передачі, то воно 

називається мультиплікативною перешкодою. Ця перешкода перемножується із сигналом, а 



 
 

167 
 

при його відсутності ніяк не виявляється на вході приймача. Мультиплікативні перешкоди 

характерні для каналів передачі сучасних телекомунікаційних мереж. Вони виникають у 

результаті багатопроменевого поширення радіохвиль, їх інтерференції в точці прийому, а 

також в результаті нерегулярних змін параметрів середовища поширення радіохвиль, це 

висоти і товщини шарів тропосфери, електронної концентрації. У результаті 

багатопроменевого поширення радіохвиль амплітуди і фаза сигналу повільно, в порівнянні з 

власними коливаннями, змінюється. Цю зміну можна представити як процес модуляції у 

вигляді моделюючої функцій. Мультиплікативна перешкода може бути також результатом 

проявлення нелінійних властивостей окремих елементів тракту каналу передачі, в яких 

одночасно діють сигнал та перешкода. У каналах передачі інформації мають місце як адитивні, 

так і мультиплікативні завади. Канал передачі, параметри якого незмінні у часі, називається 

каналом з постійними параметрами. Таких каналів передачі дуже мало. До них на сьогодні 

відносяться провідні канали зв’язку і канали радіозв’язку. 

Один зі способів боротьби з перешкодами передбачає створення кодів, здатних 

працювати в найгірших можливих умовах, але такий спосіб малоефективний. Більш 

досконалий метод полягає в узгодженні швидкості передачі з поточним станом каналу 

передачі за допомогою зворотного зв’язку від приймача до передавача, або зондування каналу 

передачі.. Іноді розглядають також деякі варіанти методу, який називають чергуванням 

позицій. Більшість робіт у сфері завадостійкого кодування спрямована на пошук кодів, які 

корегують незалежні помилки, і тут вже досягнуто суттєвих результатів. Однак у більшості 

реальних каналів передачі умови незалежності помилок не виконуються, і спотворення 

з’являються у вигляді послідовності пакетів помилок досить великої довжини із високою 

щільністю помилок у межах пакета передачі в каналі телекомунікаційної мережі. У таких 

умовах коди, що корегують незалежні помилки, малоефективні, по скільки на інтервалах між 

помилками надлишковість, яка міститься у коді, використовується мало, а в межах пакету 

помилок для корекції потрібна надто висока надлишковість. Покращити становище можливо 

під час використання кодів досить великої довжини, що набагато перевищує середню довжину 

пакету. Хоча теоретично така можливість і є, її практична реалізація вимагає надмірного 

ускладнення декодування пристроїв системи передачі, по скільки складність декодування 

швидко зростає із збільшенням довжини кодової комбінації та числа корегуючи помилок [12]. 

Подібні підходи характерне і для кодів, що корегують пакетні помилки. Для того, щоб код був 

ефективним, довжина кодової комбінації повинна принаймні в декілька разів перевищувати 

середню довжину пакетів помилок, але в умовах реальних каналів пакетування часто 

відбувається на досить великих інтервалах, що вимірюються сотнями і тисячами двійкових 

символів. Тому для ефективної корекції пакетних помилок у реальних каналах потрібні коди 

з досить великою довжиною. Водночас велика частина відомих методів декодування може 

бути практично реалізована лише при відносно коротких кодах, по скільки із зростанням 

довжини коду складність цих методів швидко зростає. Усе це призводить до пошуку нових 

кодів, що допускають просту реалізацію при досить великих довжинах кодових комбінацій. 

Хоча при цьому часто нехтують деякими втратами здібності корегування заради зменшення 

складності реалізації.  

Висновки. На основі досліджень та аналізу каналів передачі даних, що застосовують 

технології, які дозволяють у режимі реального часу гарантувати якісну, надійну та вірогідну 

передачу даних в умовах впливу перешкод, визначено, що в таких мережах забезпечення 

заданих значень показників вірогідної передачі  інформації здійснюється за рахунок 

використання кодування. Під час передачі такими каналами виникає багато труднощів, 

пов’язаних із впливом природних, промислових, навмисних та ненавмисних перешкод. А в 

умовах динамічних перешкод збільшується ймовірність помилки, стає неможливим 

забезпечення заданого рівня надійності та вірогідності інформації за допомогою простого 

використання відомих методів кодування. В реальних каналах передачі інформації сигнали 

при передачі спотворюються, що приводить до відтворення повідомлення на приймальній 

стороні із деякою помилкою. Причиною таких спотворень можуть виступати як власні шуми 
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приймально-передавальної апаратури, так і діючі на канал передачі зовнішні впливи як 

природного, так і штучного походження. У загальному випадку це веде до зниження 

ймовірності вірогідної передачі інформації та до зниження швидкості передачі в 

телекомунікаційній мережі. Причиною цього можуть  бути спотворення, що вносяться 

каналом та випадкові зміни його параметрів. На відміну від спотворень перешкоди носять 

випадковий характер. Вони заздалегідь невідомі і тому не можуть бути повністю усунені. 

Таким чином, можна зробити висновок про те, що знання особливостей та принципів побудови 

каналів передачі телекомунікаційною мережею в умовах дії перешкод, дозволить будувати 

надійні канали передачі інформації для таких мереж. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТОВЕРНОЙ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 

ПОМЕХ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХ 

 

В статье проведен анализ каналов передачи данных, применяют технологии, которые 

позволяют в режиме реального времени гарантировать качественную, надежную и достоверную 

передачу данных в условиях воздействия помех. В таких сетях обеспечение заданных значений 

показателей достоверной передачи информации осуществляется за счет использования 

кодирования. Во время передачи по каналам данных возникает много трудностей, связанных с 

влиянием природных, промышленных, преднамеренных и непреднамеренных помех.  

В условиях динамических помех увеличивается вероятность ошибки, становится 

невозможным обеспечение заданного уровня надежности и достоверности информации с 

помощью простого использования известных методов кодирования. Неопределенность 

относительно природы помех приводит к появлению проблемы обеспечения надежной 

достоверности информации. В реальных каналах передачи информации сигналы при передаче 

искажаются, что приводит к воспроизведению сообщения на приемной стороне с некоторой 

ошибкой. Причиной таких искажений могут выступать как собственные шумы приемно-
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передающей аппаратуры, так и действующие на канал передачи внешние воздействия как 

природного, так и искусственного происхождения.  

В общем случае это ведет к снижению вероятности достоверной передачи информации и 

к снижению скорости передачи в телекоммуникационной сети. Причиной этого могут быть 

искажения, вносимые каналом и случайные изменения его параметров. В отличие от искажений 

помехи носят случайный характер. Они заранее неизвестны и поэтому не могут быть полностью 

устранены.  

Ключевые слова: каналы передачи, телекоммуникационная сеть, помехи, искажения, 

достоверность передачи информации, надежность, неопределенность. 
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ENSURE RELIABLE INFORMATION TRANSFER UNDER THE INFLUENCE OF 

INTERFERENCE IN TELECOMMUNICATIONS NETWORKS 

 

In the article the analysis of transmission channels, use of technology, which allow in real time to 

ensure quality, valid and reliable data transmission under conditions of interference. In such networks 

ensure the specified values of the reliable information transmission is carried out through the use of coding. 

During transmission via the data channels, there are many difficulties associated with the impact of natural, 

industrial, intentional and unintentional interference.  

In the conditions of dynamic noise increases the probability of error, it becomes impossible to ensure 

a predetermined level of reliability and accuracy of the information with a simple use of the known coding 

methods. Uncertainty about the nature of the interference leads to the problem of providing reliable 

accuracy of information. In real transmission channels of the information signals are distorted during 

transmission, which leads to playback of the message at the receiving side with some error. The reason for 

these distortions can act as intrinsic noise of the receiving and transmitting equipment, and acting on the 

transmission channel of external influence of both natural and artificial origin.  

In the general case, this leads to a reduced probability of reliable transmission of information and to 

reduce the speed of transmission in a telecommunication network. The reason for this may be the distortions 

introduced by the channel and random changes of its parameters. In contrast to the distortion of the 

interference are random. They are not known in advance and therefore cannot be completely eliminated.  

Keywords: transmission channels, telecommunication network, interference, distortion, reliability of 

information transmission, reliability, uncertainty.  
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КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕКСТІВ НА ПРИРОДНІЙ МОВІ ЗА ДОПОМОГОЮ 

НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ 

 
У статті були досліджені проблеми класифікації текстів на природній мові з 

використанням методів машинного навчання, зокрема за допомогою нейронних мереж. 

Визначено актуальність досліджень в направленні подання текстового документа у вигляді 

математичного вектора. У якості векторної моделі використовується "мішок термів". У 

статті розглядаються підходи побудови векторної моделі статистичними мірами TF-IDF або 

TF-SLF і класифікації текстів нейронними мережами прямого поширення. Проводиться 

порівняння ефективності класифікації для кожного з підходів при різних ознаках і обсягах вибірок. 

Процес класифікації текстів проходить в три етапи. На етапі передобробці в вхідному тексті 

видаляються стоп-слова і виконується стемінг. На етапі визначення ознак тексту 

обчислюються статистичні міри TF-IDF або TF-SLF. На третьому етапі класифікація 

виконується двошаровою нейронною мережею з прямими зв'язками і безперервною функцією 

активації (сигмоид). Мережа була навчена методом зворотного поширення ошібок. Зроблений 

аналіз і порівняння якості роботи різних методів класифікації за такими характеристиками, як 

точність, повнота. 

Ключові слова: автоматична класифікація текстів, статистичні міри, TF-IDF, TF-SLF, 

нейронна мережа, навчання нейронної мережі.  
 

Вступ. Стрімке зростання інформації в мережі інтернет природним чином спричинив 

проблеми пошуку і впорядкування інформації. Сьогодні в електронних сховищах по всьому 

світу містяться терабайти інформації, яку бажано розподіляти за тематичними каталогами. 

Інформаційних джерел стає все більше і отримати з цього океану потрібні знання стає все 

важче. У зв'язку з цими проблемами все більш актуальною стає задача класифікації 

інформації, аналізу її і на основі зібраних знань генерація для користувача невеликого, 

зручного для сприйняття тексту, що містить головну думку статті, тобто реферат. 

У цій статті розглядається задача класифікації текстів на природній мові як перший крок 

до вирішення проблеми автоматичного реферування тексту. Крім того класифікація текстів 

необхідна для поділу сайтів по тематичним каталогам, боротьби зі спамом, розпізнавання 

емоційного забарвлення текстів та персоніфікації реклами. 

Мета цієї статті − розглянути особливості застосування статистичних метрик зважування 

термів для класифікації текстів нейронними мережами. 

Постановка задачі класифікації полягає в тому, що задано безліч документів D = {d1, d2, 

..., d| D |}, безліч категорій (класів) С = {c1,  ., c| C |} і невідома цільова функція F: C ᵡ D → {0,1}. 

Необхідно побудувати класифікатор F ', максимально близький до F. 

Виклад основного матеріалу. Задачу класифікації на класи успішно вирішують з 

використанням різних методів машинного навчання. Для застосування алгоритмів машинного 

навчання текстовий документ необхідно представити у вигляді математичного вектора. В 

якості векторної моделі використовується "мішок термів"[1]. Вибір правильного уявлення слів 

в тексті мають вирішальне значення для отримання хорошої класифікації документів. 

У статті [2] автор пропонує проводити зважування термів метрикою хі-квадрат, в 

результаті кожному об'єкту класу приписується числовий коефіцієнт, який вказує на його 

дискримінующу силу. Як показують результати, за допомогою цього методу можна досягти 

досить високої точності для стемм, а не конкретних словоформ і отримані коефіцієнти мають 

великий розкид значень. 
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У статті [3] автори розробили модель засновану на TF-IDF, яка демонструє гарну 

продуктивність за класифікацією сортів мови, але не ефективна для класифікації авторів 

Twitter в тестових даних. 

У даній роботі пропонується проводити зважування термів статистичними метриками 

TF-IDF або TF-SLF та класифікувати тексти за трьома тематиками: художньої, спортивної та 

наукової. 

Процес класифікації текстів складається з 3 етапів (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Процес класифікації текстів 

 

На першому етапі текст проходить предобработку, яка полягає в перекладі вхідного 

тексту в нижній регістр, видалення стоп-слів, тобто слів, які не несуть сенсу і стемінгу 

(відкидання змінною частини слова). 

На другому етапі шляхом зважування термів з використанням статистичних мір 

необхідно витягти з тексту визначальні ознаки. Зважування термів означає обчислення ваг слів 

за допомогою мір TF-IDF або TF-SLF [4]. 

Міра TF-IDF визначає важливість пропозиції на основі частот слів, що входять до нього 

при цьому для того, щоб не враховувати слова які зустрічаються у всіх документах 

використовується зворотна частота документа IDF, яка дорівнює логарифму відношення 

кількості документів до кількості документів в яких вони зустрілись. Якщо слово часто 

зустрічається в даному документі, то міра TF-IDF збільшує вагу слова, і зменшує вагу слова, 

якщо слово часто зустрічається в багатьох документах. Вага деякого слова пропорційна 

кількості вживання цього слова в документі і обернено пропорційна частоті вживання слова в 

інших документах колекції. [5,6] 

Міра TF-IDF розглядає важливість терма в рамках всього корпусу документів. При такій 

оцінці ігнорується важливість терма в рамках окремо взятої категорії. Для подолання даного 

обмеження використовується метрика TF-SLF, засновану на наступних припущеннях: 

− терм є важливим в рамках категорії, якщо він зустрічається в більшості документів 

даної категорії;  

− оцінка терма знижується, якщо він є важливим для декількох категорій. 

Для розрахунку числового значення TF-IDF необхідно обчислити: число входжень і 

слова в документі, загальна кількість слів у документі, кількість документів в корпусі, 

кількість документів в яких зустрічається і слово. 

Відносна частота зустрічальності i слова в тексті d: 

𝑇𝐹(𝑤; 𝑑) =  
𝑛𝑖

∑ 𝑛𝑘𝑘
,     (1)  

де 𝑛𝑖‒ число входжень і слова в документ; 
∑ 𝑛𝑘𝑘  ‒ загальне число слів в документі. 

Інверсна частота w в довільному безлічі текстів D: 

 DF(𝑤; 𝐷) =  𝑙𝑜𝑔
|𝐷|

|(𝑑𝑖|𝑤𝑖)|
 ,      (2) 

де 𝐷 ‒ кількість документів в корпусі; 
(𝑑𝑖|𝑤𝑖) ‒ кількість документів в яких зустрічається і слово. 

Вага TF-IDF (w; d; D) слова w ϵ Wd тексту d в загальній тематичної колекції текстів D 

визначається за формулою: 
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TFIDF(w; d; D) = TF(w; d) ∗ IDF(w; D).   (3) 

Тепер для міри TF-SLF визначимо нормалізовану частоту зустрічальності терма t в 

категорії с: 

𝑁𝐷𝐹𝑡𝑐 = n𝑡𝑐 /𝑁𝑐 ,     (4)  

де ntc – число документів категорії c в яких зустрічається хоча б раз терм t; 

Nc – кількість документів в категорії c;  

C – безліч категорій в корпусі документів.  

Оцінка NDFtc локальна для категорії. Для отримання глобальної оцінки Rt в рамках 

всього корпусу всі NDFtc підсумовуються: 

𝑅𝑡 = ∑𝑐∈𝐶 𝑁𝐷𝐹𝑡𝑐 .     (5)  

Логарифм суми частот терма t обчислюється як: 

𝑆𝐿𝐹𝑡 = 𝑙𝑜𝑔
|𝐶|

𝑅𝑡
 .      (6) 

SLF дозволяє усунути дисбаланс між категоріями з малим числом документів і 

категоріями з великим числом документів. 

Оцінка TF-SLF для терма t обчислюється як: 

𝑇𝐹𝑆𝐿𝐹𝑡 = 𝑇𝐹𝑡 ∗ 𝑆𝐿𝐹𝑡      (7) 

На рис. 2 представлені важливість терма в тексті про художника Мікеланджело, тобто 

результати мір TF-IDF і TF-SLF. 

 

  

Рис. 2. Результати мір TF-IDF і TF-SLF 

 

Після виконання другого етапу ми отримуємо для кожного слова його вагу в тексті. 

Отримані нормалізовані числові значення сортують в порядку убування і вибирають ключові 

слова з максимальною числовою вагою. Наприклад, 25 важливих ключових слів. 

Третій етап класифікації полягає у виборі класифікатора. В якості класифікатора в роботі 

використовується нейронна мережа прямого поширення [7,8]. Нейронні мережі прямого 

поширення є найбільш популярними і добре зарекомендували себе в різноманітних задачах. 

Вони дозволяють виробляти нелінійну апроксимацію довільної функції (в нашому випадку 

функції приналежності до класу) по набору прикладів. Нейрони в даних мережах об'єднані в 

шари. Мережа складається з довільного числа шарів. Нейрони кожного шару з'єднуються з 

нейронами попереднього і подальшого шарів за принципом «кожен з кожним». 

В роботі використовується двошарова нейронна мережа з прямими зв'язками і 

безперервною функцією активації (сигмоид). Вхідні дані (25 числових значень) подаються на 

прихований шар нейронної мережі (30 нейронів), а потім на вихідний шар нейронної мережі 
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(що складається з 3 нейронів), який визначає ймовірність відповідності тексту одному з трьох 

класів. Спочатку ваги генерувалися випадковим чином в інтервалі [-0.5,0.5]. 

Мережа була навчена методом зворотного поширення помилок. Значення коефіцієнта 

навчання прийнято 0,5. При навчанні мережа проходила 10000 епох. В якості навчальної 

вибірки обрані тексти художньої, спортивної та наукової тематики. Додаток реалізований в 

Microsoft Visual Studio 2013 на C #. Результати класифікації представлені на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Результати класифікації нейронної мережі 

 

В якості метрик правильності класифікації текстів були обрані точність (precision) і 

повнота (recall) [9]. Точність в межах класу –  це частка текстів, які дійсно належать даному 

класу, щодо всіх текстів, зарахованих класифікатором до цього класу. Повнота системи – 

відношення числа знайдених класифікатором текстів, що належать класу, до числа всіх текстів 

цього класу в тестовій колекції. Повнота і точність визначаються за наступними формулами: 

,

,

TP
Precision

TP FP

TP
Recall

TP FN







 
(5) 

де TP ‒ істино-позитивне рішення; 

     TN ‒ істино-негативне рішення; 

     FP ‒ ложно-позитивне рішення; 

     FN ‒ ложно-негативне рішення. 

Для 1600 текстів за 3 тематиками було зроблено 3 класу (1200 текстів – навчальна 

вибірка, 400 – тестова). У кожній навчальній і тестовій підвибірці містилася однакова кількість 

текстів про науку, мистецтво, спорт. Для кожної групи розраховувалися оцінки ефективності, 

а потім вираховувались їх середні значення. Таким чином, вийшли усереднені оцінки 

ефективності. Результати усереднених оцінок ефективності класифікації для розглянутих 

ознак в табл. 1. 

Таблиця 1 

Оцінка ефективності класифікатора 

Векторна модель TF-IDF TF-SLF 

 Точність, %  Повнота, %  Точність, %  Повнота, %  

Спорт  84,5  88,25  85,3  91,5  

Мистецтво 85,2  87,4  86,2  89,4  

Наука 86,3 88,5 87,4 90,6 
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Висновок. Отже, можна зробити висновок, що вибір правильного уявлення слів в тексті 

мають вирішальне значення для отримання більш якісної класифікації документів. 

Класифікація текстів виконувалася багатошаровою нейронною мережею на вхід, якій 

подавалися значення обчислені мірами TF-IDF і TF-SLF. Кращі результати показала нейронна 

мережа у якій вхідні значення обчислені мірою TF-SLF. Застосування нейронних мереж, по-

перше, суттєво підвищує якість рішення багатьох стандартних задач класифікації текстів, по-

друге, знижує трудомісткість при роботі безпосередньо з текстами. 
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к.ф.-м.н., доц. Шпінарева І.М., Геренко О.А., Морозова К.Ю. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕКСТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ С ПОМОЩЬЮ 

НЕЙРОННОЙ СЕТИ 

В статье были исследованы проблемы классификации текстов на естественном языке с 

использованием методов машинного обучения, в частности с помощью нейронных сетей. 

Определена актуальность исследований в направлении представления текстового документа в 

виде математического вектора. В качестве векторной модели используется "мешок термов". В 

статье рассматриваются подходы построения векторной модели статистическими мерами 

TF-IDF или TF-SLF и классификации текстов нейронными сетями прямого распространения. 

Рассматривается мера TF-IDF как важность терма в рамках документа, при этом игнорируется 

важность терма в рамках отдельно взятой категории. Терм TF-SLF является важным в рамках 

категории, если он встречается в большинстве документов данной категории. Производится 

сравнение эффективности классификации для каждого из подходов при различных признаках и 

объемах выборок. Процесс классификации текстов проходит в три этапа. На этапе 

предобработке в входном тексте удаляются стоп-слова и выполняется стемминг. На этапе 

определения признаков текста вычисляются статистические меры TF-IDF или TF-SLF. 

Полученные нормализованные числовые значения сортируют в порядке убывания и выбирают 

ключевые слова с максимальным числовым весом На третьем этапе классификация выполняется 

двухслойной нейронной сетью с прямыми связями и непрерывной функцией активации (сигмоид). 

Вектор из 25 значений подается на скрытый слой нейронной сети, состоящий из 30 нейронов, а 

затем на выходной слой нейронной сети, который определяет вероятность соответствия 

текста одному из трех классов. Сеть была обучена методом обратного распространения ошибок. 

Произведен анализ и сравнение качества работы различных методов классификации по таким 

характеристикам, как точность, полнота. Результаты анализа показали, что качество 

классификации при одинаковых параметрах многослойной нейронной сети были лучше, когда 

входной вектор определен мерой TF-SLF. 

Ключевые слова: классификация текстов, статистические меры, TF-IDF, TF-SLF, 

нейронная сеть, обучение нейронной сети. 
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Ph.D. Shpinareva I.M., Gerenko O.A., Morozova K.Y. 

CLASSIFICATION OF TEXTS IN NATURAL LANGUAGE USING A NEURAL NETWORK 

 

The article investigate the problems of texts classification in a natural language using the methods 

of machine learning, in particular with the help of neural networks. The relevance of research in the 

direction of the presentation of a text document in the form of a mathematical vector. A "bag of terms" is 

used as a vector model. The article consider the approaches to the construction of a vector model by static 

measures TF-IDF or TF-SLF and the texts classification by neural networks of direct propagation. TF-

IDF indicates the importance of the term in the document, while the meaning of the term in the separatly 

taken is category is ignored. The term TF-SLF is important in the category if it is found in most documents 

of this category. A comparison of the classification effectiveness for each approach is performed for 

different characteristics and sample sizes. The process of texts classifying occurs in three stages. At the 

preprocessing stage in the input text stop words are deleted and stemming is performed. At the stage of 

determining text characteristics the statistical measures TF-IDF or TF-SLF are calculated. The obtained 

normalized numerical values are sorted in descending order and the keywords with the maximum numerical 

weight are selected. At the third stage, the classification is performed by a two-layer neural network with 

direct connections and a continuous activation function (sigmoid). A vector of 25 values is fed to the hidden 

layer of the neural network, consisting of 30 neurons, and then to the output layer of the neural network, 

which determines the probability of matching the text with one of the three classes. The network was trained 

by the method of back propagation of errors. Analyzed and comparison the work quality of various 

classification methods on such characteristics as accuracy, completeness. The analyze results showed that 

the quality of classification for the same parameters of the multilayer neural network was better when the 

input vector was determined by the TF-SLF measure. 

Keywords: texts classification, statistical measures, TF-IDF, TF-SLF, neural network, neural 

network training. 
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ПЕДАГОГІКА ТА ГУМАНІТАРНІ ПРОБЛЕМИ 
 

УДК 37.013.46          д.пед.н., доц. Артемов В.Ю. (НА СБУ) 

к.т.н., с.н.с. Литвиненко Н.І. (ВІКНУ) 

 

СТРУКТУРА ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НАУКОВИХ КАДРІВ ВИЩИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ 

 
В статті детально та коректно показано структуру дослідницької компетентності 

наукових кадрів вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання. Автори 

намагалися дослідити сучасні підходи до визначення структури дослідницької компетентності 

взагалі і, зокрема, дослідницької компетентності наукових кадрів вищих навчальних закладів зі 

специфічними умовами навчання, а також етапи розвитку цієї компетентності. Зроблено 

припущення, що розвиток дослідницької компетентності наукових кадрів вищих навчальних 

закладів зі специфічними умовами навчання являє собою процес, який виключає етапи вибору, 

обґрунтування стратегії й пріоритетних завдань розвитку, а також оцінювання та 

коректування прийнятих рішень на попередніх етапах процесу розвитку. Автори визначили 

етапи розвитку дослідницької компетентності наукових кадрів вищих навчальних закладів зі 

специфічними умовами навчання та оцінити й скоректувати прийняті рішення на попередніх 

етапах процесу розвитку. Запропонували дослідницьку діяльність наукових кадрів вищих 

навчальних закладів зі специфічними умовами навчання розглядати як особливий вид 

інтелектуально-творчої діяльності, проявами якої є пошукова активність і дослідницька 

поведінка фахівців, формування творчої атмосфери, а також відповідних педагогічних умов. 

Ключові слова: дослідницька компетентність, наукові кадри, компетентність, вищі 

навчальні заклади зі специфічними умовами навчання. 

 

Актуальність проблеми розвитку дослідницької компетентності наукових кадрів в 

умовах реформування системи освіти набувають в Україні характеру педагогічної новизни [2, 

5, 8, 13]. Ці проблеми не можуть залишитися поза інтересами вищих навчальних закладів зі 

специфічними умовами навчання (далі - ВНЗСУН), адже ефективний захист державного 

суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-

технічного та оборонного потенціалу України законних інтересів держави та прав громадян  

неможливий без глибоких педагогічних досліджень складових професійної компетентності 

наукових кадрів у сфері виявлення, попередження та припинення розвідувальної, підривної та 

терористичної діяльності шкоду Україні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Незважаючи на значну кількість праць, 

присвячених проблемам структурування дослідницької компетентності наукових кадрів 

вищих   навчальних закладів, (І. Бец [1], М. Головань [2], С. Грозан [3], С. Грабовський [4], 

Э. Зеер [5], С. Лукашенко[6], В. Нога [7], О. Норкіна [8], І. Олійник [9], О. Остиловська [10], 

В. Радкевич [11], І. Романовська [12], С. Сисоєва [13], А. Туник [14] та ін.) у вітчизняній 

педагогічній науці загалом все ще не вистачає досліджень, у яких було б ґрунтовно розглянуто 

питання визначення дослідницької компетентності, ані тим більше її компонентностні 

складові не отримали повного і однозначного визначення. Про це свідчать данні, які наведені 

нижче у таблиці 1. 

Мета статті полягає в тому, щоб дослідити сучасні підходи до визначення структури 

дослідницької компетентності взагалі і, зокрема, дослідницької компетентності наукових 

кадрів вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання, а також етапи розвитку 

цієї компетентності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Більшість авторів у складі дослідницької 

компетентності називають когнітивну і рефлексивну компоненти як обов'язкові. При цьому 

під когнітивної складової розуміється здатність особистості до певного способу пізнання, а 

рефлективність - як здатність особистості до оцінки та самооцінки результатів своєї та сторонньої 
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діяльності. Але у поглядах сучасних психологів когнітивність і рефлективність - це особистісні 

якості, придбані в процесі освіти / самоосвіти, або успадковані як колективне несвідоме [4, 7]. 

 

Таблиця 1 

Підходи до визначення структури  

дослідницької компетентності у сучасній педагогіці 

Автор Структура дослідницької компетентності 

Грозан С. [3] 1) мотиваційний; 

2) теоретико-методологічний; 

3) технологічний; 

4) комунікативний; 

5) рефлексивний 

Е.Ф. Зеер [5] 1) мотиваційний; 

2) когнітивний; 

3) діяльнісний; 

4) рефлексивний 

С.Н. Лукашенко [6] 1) ціннісно-мотиваційний; 

2) змістовний; 

3) когнітивний; 

4) комунікативний; 

5) рефлексивний 

Остиловська О.А. [10] 1) когнітивна; 

2) праксіологічна; 

3) мотиваційна; 

4) рефлексивно-оцінкова 

Романовська І.В. [12] 1) когнітивний (теоретико-методологічний, мотиваційно-

ціннісний); 

2) функціональний (організаційно-практичний, що включає 

комунікативний та інтерактивний) 

А.В.Туник, 

О.С. Новгородов [14] 

1) організаційно-практичні; 

 2) компетенції особистісного самовдосконалення; 

3) загальнокультурні; 

4) соціально-трудові 

5) навчально-пізнавальні; 

6) інформаційні; 

7) комунікативні 

 

Викликає також певні сумніви мотиваційний компонент [3, 5, 6, 10]. Справа в тому, що 

мотивація - складне поняття. Вона може бути внутрішньою і зовнішньою. Внутрішня 

мотивація пов'язана із переконаністю, морально-етичними якостями особистості, вона 

перманентна і може розглядатися як компонента будь-якої компетентності, у тому 

числі - дослідницької. Із зовнішньою мотивацією все складніше. Наприклад, цілком 

компетентний фахівець у банківській справі приходить в нову для себе організацію, а там 

панує корупція, безлад, обман. Це безумовно демотивує його, але, при цьому, не позбавляє 

компетентності. Інший приклад: компетентний фахівець із засобів технічної розвідки 

приходить до регіонального підрозділу, а там панує застій, керівництво впровадження нових 

технологій не підтримує, не вірить їм. Це знову ж демотивує фахівця, певний час він 

залишається компетентним, але поступово втрачає свою кваліфікацію. Тому зовнішня 

мотивація найчастіше буває тимчасовою, ситуативною. Отже, мотиваційну складову якщо і 

потрібно включати до складу компетентності, то з великими застереженнями, краще включати 

до складу компетентності не мотивацію як таку, а її витоки: переконаність, самосвідомість, 

відповідальність. 
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Цілком зрозуміло, що визначаючи структуру дослідницької компетентності 

представники сучасної педагогічної науки прагнуть відійти від парадигми ЗУН (знань, умінь, 

навичок), яка не виправдала себе в освітній діяльності новітнього часу. Однак, в нашому 

розумінні ніяка компетентність неможлива без знань, умінь та навичок. Важливо тільки, щоб 

знання, вміння навички були не чимось статичним, раз і назавжди придбаним, а, навпаки, вони 

повинні сприйматися як щось динамічне, гнучке, активне, схильне до розвитку і саморозвитку.  

На нашу думку введення сучасними вченими діяльнісних, практичних, праксиологічних 

компонент у склад компетентності не цілком вирішує проблему знань, умінь і навичок, без 

яких ніяка компетентність неможлива. Крім того, незрозуміло куди віднести такі важливі для 

фахівця-дослідника ВНЗСУН якості як почуття службового, військового та громадянського 

обов'язку, патріотизм, правосвідомість, міцна воля тощо? 

Існує й інший підхід. Він базується на уявленні про три базові компоненти дослідницької 

компетентності. Перша з них начебто повертає до складу компетенцій знання, вміння і 

навички (ЗУНи), без яких неможлива жодна компетентність. Проте це робиться вже на зовсім 

інших засадах. Знання, уміння, навички вводяться вже не як застиглий «вантаж знань», а як 

здатність орієнтуватися у проблемній та суміжних з нею сферах знань, володіння 

термінологічним апаратом, а вміння та навички сприймаються не як завчені раз і назавжди, а 

як такі, що передбачають  їх творче застосування на практиці. Тут добре підходить наше 

українське слово «обізнаність», яке передбачає, так би мовити, легке оперування знаннями, 

уміннями та навичками і, в той же час, спрямовує на творче розширення та поглиблення знань 

на основі самовдосконалення та саморозвитку. 

Такий підхід позбавляє можливості заявляти «нас цьому не вчили», підвищує 

відповідальність та стимулює творчий підхід. Обізнаність зовсім не означає володіння 

пасивним запасом знань. Навпаки, вона спрямовує на їх практичне і творче застосування, 

розширення і поглиблення знань, умінь, навичок. Обізнаність - це набагато більше, ніж просто 

ознайомленість. Обізнаність пов’язана з набуттям знань, умінь, навичок та їх практичним 

використанням; вона передбачає зворотний зв'язок із об'єктивною реальністю, самоконтроль 

в процесі застосування ЗУНів. Таким чином за обізнаністю можна побачити когнітивність, 

праксеологічність та рефлексивність, Втім, обізнаність набагато ширша. Когнітивність, 

праксеологічність і рефлексивність когнітивність, праксеологічність та рефлективність - це 

якості, а обізнаність – це ресурс, резервуар, якій слід безперервно поповнювати і якій можна 

використовувати. 

Обізнаність не ховається за цими педагогічними дефініціями (когнітивність, 

праксеологічність, рефлективність), а відкриває шлях до саморозвитку, передбачає певну 

легкість, свободу, творчість. Обізнаність формує так би мовити дорожню карту у напрямку 

розвитку дослідницької компетентності  науковця-дослідника. Тим самим компетентність 

перестає бути обмежувальним поняттям, а навпаки, стає відкритою універсалією педагогічної 

сучасності. 

Наступний рівень препарування поняття «компетентність» - це сприйняття, а 

конкретніше сприйняття професійних, службових, громадянських цінностей. Для фахівців-

дослідників ВНЗСУН це, в першу чергу, службовий, військовий, громадянський обов’язок, 

який базується на внутрішній духовній переконаності, патріотизмі, національному 

самосприйнятті, правосвідомості. Тут можна побачити певну аналогію з мотиваційно-

цінностною компонентою компетентності, як вона розуміється у сучасній педагогіці. Проте, 

поняття «сприйняття» потребує переліку цінностей, а просто декларування ціннісної 

складової дозволяє уникнути проголошення таких службових цінностей, які мають 

аксіологічний та деонтологічний сенс. Що стосується мотиваційної складової, то вище було 

показано недоліки її виділення. Проблему пропонується вирішити за рахунок відмежування 

«компетентності» і «готовності». Фахівець може бути цілком компетентним, але в даний час, 

на певному відрізку часу не готовим здійснити ефективну дію, вирішити проблему, з причини 

браку необхідного матеріально-технічного забезпечення, стану власного здоров’я, тощо. У 

цьому розумінні компетентність - це довгострокове, перманентне, а готовність – ситуативне 
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поняття. Розмежування компетентності та готовності надзвичайно важливе у правоохоронній 

діяльності, діяльності у стресових, екстремальних ситуаціях.  

Нарешті, третій рівень у цьому способі препарування поняття компетентності – це 

здібності. Цілком зрозуміло, що набуття компетентності безпосередньо залежить від наявності 

у конкретної особі певних здібностей. Для співробітників правоохоронних органів, яким 

доводиться діяти у складних, часом екстремальних умовах важливі не лише здібності, які 

можуть набуватися, розвиватися, вдосконалюватися у процесі навчання , виховання і 

самовиховання, брати участь у формуванні обізнаності й сприйняття (тобто таки, за якими 

стоїть когнітивність, рефлексія, праксеологія, деонтологія, аксіологія), але й такі, які лежать 

глибше, відносяться до психофізичного рівня (аналітичність, зібраність, здатність 

прогнозувати ситуацію, здатність переконувати, здатність зберігати державну та службову 

таємницю, дисциплінованість, відповідальність, принциповість, стриманість, терплячість та 

сумлінність). Саме ці складові дослідницької компетентності є вкрай важливими для наукових 

кадрів вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання. Саме тому зростає і 

роль аспірантури і докторантури як структурного підрозділу ВНЗСУН, адже саме її 

співробітники здійснюють підбір та відбір майбутніх професійних викладачів та науковців 

вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання. 

Наведений вище підхід дозволяє більш повно, детально та коректно показати структуру 

дослідницької компетентності наукових кадрів ВНЗСУН, однак, він ще вимагає додаткових 

досліджень та апробацій. Тому на даному етапі досліджень прийнято обмежуватися 

включенням когнітивної, праксіологічної, мотиваційної та рефлексивно-оцінкової складових 

дослідницької компетентності (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура дослідницької компетентності наукових кадрів  

вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання 

 

Розвиток дослідницької компетентності наукових кадрів ВНЗСУН являє собою процес, 

з якого неможливо виключити етап вибору та обґрунтування стратегії та пріоритетних завдань 

розвитку, а також етап оцінювання та коректування прийнятих рішень на попередніх етапах 

процесу розвитку. При цьому необхідно брати до уваги зміни воєнно-політичної обстановки 

на світовій арені, а також соціально-економічної обстановки в Україні. Структура реалізації 

процесу розвитку дослідницької компетентності наукових кадрів ВНЗСУН представлена на 

рис. 2.  

Висновки. Дослідницьку діяльність співробітників ВНЗСУН слід розглядати, як 

особливий вид інтелектуально-творчої діяльності, проявами якої є пошукова активність і 

дослідницька поведінка фахівців, формування творчої атмосфери, а також відповідних 

педагогічних умов. З метою підвищення ефективності розвитку дослідницької компетентності 

науковців ВНЗСУН необхідно подальше розширення і поглиблення дослідження її сутності, 

змісту, форм і методів реалізації. 
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Рис. 2. Процес розвитку дослідницької компетентності наукових кадрів вищих навчальних закладів зі специфічними 

умовами навчання 

1
8
2
 



 
 

183 
 

ЛІТЕРАТУРА: 

1. Бец І. О. Теоретичні основи формування науково-дослідницької компетентності майбутніх 

офіцерів-прикордонників [Текст] / І.О. Бец // Збірник наукових праць Хмельницького інституту 

соціальних технологій Університету "Україна". – 2011. – № 4. – С. 11-15. 

2. Головань М. С. Сутність та зміст поняття “дослідницька компетентність” / М. С. Головань, В. 

В. Яценко // Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі: збірник 

наукових праць. Випуск VII. – Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2012. – C. 55–62. 

3. Грозан С. Методологічні підходи до визначення сутності та змісту поняття «дослідницька 

компетентність» [Електронний ресурс] / Режим 

доступу:http://www.cuspu.edu.ua/ua/ntmd/konferentsiy/3-mizhnarodna-internet-konferentsiia-2015/sektsiia-

5/3605-metodolohichni-pidkhody-do-vyznachennia-sutnosti-ta-zmistu-poniattia-doslidnytska-kompetentnist. 

4. Грабовський С.В. Психологічний підхід у формуванні професійної 

компетентності та професіоналізму викладача / С. В. Грабовський // Збірник наукових праць 

Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Сер. : Педагогічна. - 2013. - 

Вип. 19. - С. 210-212. 

5. Зеер Э.Ф. Модернизация профессионального образования: компетентностный подход / Э.Ф. 

Зеер // Наука и образование. – 2004. – № 3. – С. 35–43. 

6. Лукашенко С.Н. Модель развития исследовательской компетентности студентов вуза в 

условиях многоуровневого обучения (на примере изучения математических дисциплин) / С.Н. 

Лукашенко //Образование и науки. – 2012. – №1. – С. 73–85. 

7. Нога В. Ф. Психологічний аналіз комунікативної компетентності суб'єктів військового 

управління / В. Ф. Нога. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. - 

2012. - Вип. 3.  

8. Норкіна О.В. Розвиток дослідницької компетентності вчителів математики засобами 

інформаційно-комунікаційних технологій : дис. ... канд. пед. наук / О.В. Норкіна. – Черкаси, 2017. – 

280 с. 

9. Олійник І.В. Компетентнісний підхід як основа професійної підготовки майбутніх викладачів 

вищої школи» [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/213. 

10. Остыловская О.А. Формирование научно-исследовательской компетентности [Електронний 

ресурс] / Режим доступу: http://research.sfu-kras.ru/node/12655. 

11. Радкевич В. О. Професійна компетентність – складова професійної культури [Текст] / В.О. 

Радкевич // Педагогічна і психологічна науки в Україні: зб. наук. пр. : в 5 т. – : Професійна освіта і 

освіта дорослих. – К.: Педагогічна думка, 2012. – С.63-74. 

12. Романовська І.В. Деякі проблеми професійної компетентності працівників оперативних 

підрозділів / І.В. Романовська // Кримський юридичний вісник. – Сімферополь, 2010. – Вип. 1(8), Ч. ІІ. 

– 332 с. 

13. Сисоєва С. О. Розвиток дослідницької компетентності викладачів вищої школи: навчальний 

посібник / С.О. Сисоєва, Л.В. Козак // Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – К.: ТОВ “Видавниче підприємство 

“ЕДЕЛЬ- ВЕЙС””, 2016 – 156 с. 

14. Тунык А.В. Формирование исследовательской компетентности у студента в период 

обучения в вузе [Текст] / А.В. Тунык, А.С. Новгородов //Актуальные проблемы гуманитарных и 

естественных наук. – 2014. – № 9. – С.390–395. 

 

REFERENCES: 

1. Bets I.O. (2011). Teoretychni osnovy formuvannia naukovo-doslidnytskoi kompetentnosti 

maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv. [Zbirnyk naukovykh prats Khmelnytskoho instytutu sotsialnykh 

tekhnolohii Universytetu "Ukraina"], no. 4, pp. 11-15. (In Ukrainian). 

2. Holovan M.S., Yatsenko V.V. (2012). Sutnist ta zmist poniattia “doslidnytska kompetentnist”. 

[Teoriia ta metodyka navchannia fundamentalnykh dystsyplin u vyshchii shkoli: zbirnyk naukovykh prats], 

Vypusk VII, Kryvyi Rih: Vydavnychyi viddil NMetAU, pp. 55–62. (In Ukrainian). 

3. Hrozan S. Metodolohichni pidkhody do vyznachennia sutnosti ta zmistu poniattia «doslidnytska 

kompetentnist» [Elektronnyi resurs], [Rezhym dostupu:http://www.cuspu.edu.ua/ua/ntmd/konferentsiy/3-

mizhnarodna-internet-konferentsiia-2015/sektsiia-5/3605-metodolohichni-pidkhody-do-vyznachennia-

sutnosti-ta-zmistu-poniattia-doslidnytska-kompetentnist]. (In Ukrainian). 

4. Hrabovskyi S.V. (2013). Psykholohichnyi pidkhid u formuvanni profesiinoi kompetentnosti ta 

profesionalizmu vykladacha. [Zbirnyk naukovykh prats Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu im. 

Ivana Ohiienka. Ser.: Pedahohichna], no. 19, pp. 210-212. (In Ukrainian). 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D0%B5%D1%86%20%D0%86$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673708
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673708
http://www.cuspu.edu.ua/ua/ntmd/konferentsiy/3-mizhnarodna-internet-konferentsiia-2015/sektsiia-5/3605-metodolohichni-pidkhody-do-vyznachennia-sutnosti-ta-zmistu-poniattia-doslidnytska-kompetentnist
http://www.cuspu.edu.ua/ua/ntmd/konferentsiy/3-mizhnarodna-internet-konferentsiia-2015/sektsiia-5/3605-metodolohichni-pidkhody-do-vyznachennia-sutnosti-ta-zmistu-poniattia-doslidnytska-kompetentnist


 
 

184 
 

5. Zeer E.F. (2004). Modernizatsiya professionalnogo obrazovaniya: kompetentnostnyiy podhod 

[Nauka i obrazovanie], no. 3, pp. 35–43. (In Russian). 

6. Lukashenko S.N. (2012). Model razvitiya issledovatelskoy kompetentnosti studentov vuza v 

usloviyah mnogourovnevogo obucheniya (na primere izucheniya matematicheskih distsiplin) [Obrazovanie i 

nauki], no 1, pp. 73–85. (In Russian). 

7. Noha V.F. (2012). Psykholohichnyi analiz komunikatyvnoi kompetentnosti subiektiv viiskovoho 

upravlinnia. [Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy], no. 3. (In Ukrainian). 

8. Norkina O.V. (2017). Rozvytok doslidnytskoi kompetentnosti vchyteliv matematyky zasobamy 

informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii: dys. ... kand. ped. Nauk, Cherkasy, 280 p. (In Ukrainian). 

9. Oliinyk I.V. Kompetentnisnyi pidkhid yak osnova profesiinoi pidhotovky maibutnikh vykladachiv 

vyshchoi shkoly» [Elektronnyi resurs], [Rezhym dostupu: http://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/21]. (In 

Ukrainian). 

10. Ostyilovskaya O.A. Formirovanie nauchno-issledovatelskoy kompetentnosti [Elektronniy resurs], 

[Rejim dostupu: http://research.sfu-kras.ru/node/12655]. (In Russian). 

11. Radkevych V.O. (2012). Profesiina kompetentnist – skladova profesiinoi kultury [Pedahohichna i 

psykholohichna nauky v Ukraini: zb. nauk. pr], [Profesiina osvita i osvita doroslykh], Kyiv, Pedahohichna 

dumka,, pp. 63-74. (In Ukrainian). 

12. Romanovska I.V. (2010). Deiaki problemy profesiinoi kompetentnosti pratsivnykiv operatyvnykh 

pidrozdiliv [Krymskyi yurydychnyi visnyk], Simferopol, Vyp. 1(8), Ch. II, 332 p. (In Ukrainian). 

13. Sysoieva S.O., Kozak L.V. (2016). Rozvytok doslidnytskoi kompetentnosti vykladachiv vyshchoi 

shkoly: navchalnyi posibnyk, Kyiv. un-t im. B. Hrinchenka, Kyiv, TOV “Vydavnyche pidpryiemstvo “EDEL- 

VEIS””, 156 p. (In Ukrainian). 

14. Tunyik A.S., Novgorodov A.V. (2014). Formirovanie issledovatelskoy kompetentnosti u studenta 

v period obucheniya v vuze [Aktualnyie problemyi gumanitarnyih i estestvennyih nauk], no 9, pp. 390–395. 

(In Russian). 

 

Рецензент: д.пед.н., проф. Майборода В.К., радник директора Інституту вищої освіти 

Національної академії педагогічних наук України 

 

д.пед.н., доц. Артемов В.Ю., к.т.н., с.н.с. Литвиненко Н.И. 

СТРУКТУРА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ НАУЧНЫХ КАДРОВ 

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ СО СПЕЦИФИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ ОБУЧЕНИЯ 

 

В статті детально та коректно показано структуру дослідницької компетентності 

наукових кадрів вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання. Автори 

намагалися дослідити сучасні підходи до визначення структури дослідницької компетентності 

взагалі і, зокрема, дослідницької компетентності наукових кадрів вищих навчальних закладів зі 

специфічними умовами навчання, а також етапи розвитку цієї компетентності. Зроблено 

припущення, що розвиток дослідницької компетентності наукових кадрів вищих навчальних 

закладів зі специфічними умовами навчання являє собою процес, який виключає етапи вибору, 

обґрунтування стратегії й пріоритетних завдань розвитку, а також оцінювання та 

коректування прийнятих рішень на попередніх етапах процесу розвитку. Автори визначили 

етапи розвитку дослідницької компетентності наукових кадрів вищих навчальних закладів зі 

специфічними умовами навчання та оцінити й скоректувати прийняті рішення на попередніх 

етапах процесу розвитку. Запропонували дослідницьку діяльність наукових кадрів вищих 

навчальних закладів зі специфічними умовами навчання розглядати як особливий вид 

інтелектуально-творчої діяльності, проявами якої є пошукова активність і дослідницька 

поведінка фахівців, формування творчої атмосфери, а також відповідних педагогічних умов. 

Ключові слова: дослідницька компетентність, наукові кадри, компетентність, вищі 

навчальні заклади зі специфічними умовами навчання. 
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Ph.D. Artemov V.U., Ph.D. Lytvynenko N.I. 

THE RESEARCH COMPETENCES STRUCTURE OF THE SCIENTIFIC HIGHER 

EDUCATION STAFF WITH THE SPECIFIC EDUCATION CONDITIONS 

 

The article describes in detail and correctly the research competence structure of the scientific staff 

of higher educational institutions with specific learning conditions. The authors tried to investigate modern 

approaches to the definition of the research competence structure in general and, in particular, the research 

competence of scientific staff of higher educational institutions with specific learning conditions, as well as 

the stages of development of this competence. It is assumed that the development of the research competence 

of scientific personnel of higher educational institutions with specific learning conditions is a process that 

excludes the stages of selection, the justification of the strategy and priorities of development, as well as the 

assessment and adjustment of the decisions taken at the earlier stages of the development process. The 

authors identified the stages of development of the research competence of the scientific staff of higher 

educational institutions with specific learning conditions and assess and correct the decisions taken at the 

preliminary stages of the development process. They suggested the research activity of the scientific staff of 

higher educational institutions with specific educational conditions to be considered as a special type of 

intellectual and creative activity, the manifestation of which is the search activity and research behavior of 

specialists, the formation of the creative atmosphere, as well as the corresponding pedagogical conditions. 

Keywords: the research competence, the scientific personnel, the competence, the higher educational 

institutions with specific learning conditions. 
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УДК 159.9:355.2[355.13]                                          к.е.н., доц. Городянська Л.В. (ВІКНУ) 

к.е.н. Сизов А.І. (ВІКНУ) 

 

СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 

ТА НАПРЯМИ ЇХ ВІДТВОРЕННЯ 

 

У статті розглянуто нові підходи до формування й аналізу професійно важливих якостей 

військовослужбовців ЗСУ, які будуються на принципах відтворення інтелектуального потенціалу 

людини та створення «доданої інтелектуальної вартості» фахівця. Таке відтворення пов’язане 

із структурою суспільних зв’язків і соціальних відносин і базується на інтелектуальних ресурсах 

людини, що є основним підґрунтям реформи ЗСУ. 

Запропоновано та обґрунтовано структуру основних професійно важливих якостей 

військовослужбовців ЗСУ, які складаються із особистих, зокрема спадкових та набутих в процесі 

підготовки, зокрема ділових якостей, і формують базу інтелектуальних ресурсів ЗСУ, що 

можуть відтворюватися.  Встановлено, що одним із видів відтворення професійно важливих 

якостей військовослужбовців є професійна адаптація учасників бойових дій з обмеженими 

можливостями. 

Підходи, викладені в статті, корелюються із пріоритетними напрямами використання 

бюджетних коштів, що спрямовуються на підготовку і підвищення кваліфікації офіцерських 

кадрів, підготовку студентів за програмою офіцерів запасу та за контрактом, іноземних фахівців 

тощо. 

Запропоновані структуру і напрями відтворення професійно важливих якостей 

військовослужбовців ЗСУ доцільно використовувати при оцінюванні рівня відповідності дійсних 

професійних якостей військовослужбовців вимогам до займаної військової посади. 

Ключові слова: відтворення інтелектуальних ресурсів; військовослужбовець; професійна 

адаптація; структура професійно важливих якостей. 

 

Вступ та постановка завдання. Збройні Сили України (ЗСУ) як військове 

формування, що забезпечує захист суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності 

держави, має складну і багаторівневу соціально-професійну структуру, яка забезпечується 

відповідними матеріальними й інтелектуальними ресурсами. Творцями цих ресурсів і їх 

носіями є людина із закладеними в ній можливостями, на базі яких формуються професійно 

важливі якості військовослужбовців. Зрозуміло, що можливості, закладені в людині, самі по 

собі не можуть перетворитися у високі показники бойової готовності військовослужбовця. 

Їх треба постійно розвивати, оновлювати, вдосконалювати, тобто постійно відтворювати й 

приводити у відповідність до сучасних вимог. 

Таке відтворення в умовах ЗСУ тісно пов’язане із структурою суспільних зв’язків і 

соціальних відносин, яка має три основні рівні: матеріальні відносини, соціальні (людські) 

відносини і духовні відносини (взаємозв’язки на рівні свідомості, інтелекту, засвоєння 

духовного та інтелектуального досвіду людства). Якщо перші два рівні відносин належать до 

сфери практичної життєдіяльності і базуються на економічних ресурсах, то рівень духовних 

відносин, будучи тісно пов’язаним з першими двома, якісно інший, вищий відносно перших 

двох, і базується на інтелектуальних ресурсах людини. Тому в центрі реформи ЗСУ перебуває 

людина і як об’єкт реформування (відтворення), і як суб’єкт-виконавець військової реформи, 

що володіє високими професійно-психологічними якостями сучасного військовослужбовця. 

Отже відтворення інтелектуальних ресурсів і в першу чергу професійно-психологічних 

якостей військовослужбовців є актуальним і складним завданням в контексті здійснення 

військової реформи в нашій країні. 

Метою статті є визначення структури професійно важливих якостей 

військовослужбовця як складової інтелектуального потенціалу ЗСУ та напрямів їх 

відтворення. 



 
 

187 
 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відповідно до Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2018 рік» [1] і Правил складання паспортів бюджетних 

програм та звітів про їх виконання було затверджено паспорти бюджетних програм [2]. Аналіз 

паспорту бюджетної програми 2101100 [2] дозволив виявити види й пріоритетні напрями 

фінансування відтворення професійно важливих якостей військовослужбовців за рахунок 

коштів загального та спеціального фондів.  

Отже, пріоритетними напрямами використання бюджетних коштів на 2018 рік за рахунок 

коштів загального фонду є: «Підготовка офіцерських кадрів для Збройних Сил України» 

(75%) та «Підвищення кваліфікації офіцерських кадрів та державних службовців» (13%). 

Аналіз розподілу  бюджетних коштів спеціального фонду на 2018 рік показав, що 

пріоритетними напрямами є: «Підготовка студентів за програмою офіцерів запасу» (62,7%), 

«Підготовка студентів за контрактом» (16%) та «Підготовка іноземних фахівців» (10%). 

Зазвичай оцінювання професійно важливих якостей військовослужбовців та військового 

керівництва тактичної ланки управління визначається її освітньо-кваліфікаційним рівнем, 

досвідом роботи та рівнем оволодіння спеціальними знаннями, вміннями та навичками. 

Стимулювати та мотивувати персонал, особливо в умовах військового життя, вкрай 

важливо й складно, оскільки це вимагає подолання низки проблем [3-7], серед яких основними 

є питання кадрового менеджменту Збройних Сил [3, 4] та економічні питання управління 

людськими ресурсами військової організації [5, 6]. Огляд праць [3-7] показав, що важливими 

для керівника компетенціями є передбачення напрямів підготовки військових кадрів, вміння 

планувати їх кількість і мотивувати підлеглих задля ефективного, відповідального і вчасного 

виконання поставлених завдань. 

Основна частина. Зважаючи на викладене вище, дослідження напрямів підвищення і 

вдосконалення професійно важливих якостей військовослужбовців слід розглядати з позицій 

наявності відповідних економічних ресурсів, їх вагомості і структури, можливостей 

використання, а також, що є найважливішим, їх здатності до відтворення в зазначеному 

контексті. Відомо [8, с. 23-26], що відтворювані економічні ресурси можна класифікувати на 

необоротні матеріальні й необоротні нематеріальні та інтелектуальні ресурси. Останні 

поділяються на нематеріальні активи (ресурси) та інтелектуальні ресурси, що складають 

сукупний інтелектуальний потенціал. 

Сукупний інтелектуальний потенціал ЗСУ формується в процесі підготовки та 

підвищення кваліфікації офіцерських кадрів, підготовки студентів за програмою офіцерів 

запасу та за контрактом, підготовки офіцерів вищої ланки, наукових досліджень тощо. Але 

військовий фахівець після отримання певного рівня освіти чи підготовки має постійно 

підвищувати (відтворювати) професійно важливі якості військовослужбовця і тим 

створювати, умовно кажучи, «додану інтелектуальну вартість» фахівця.  

Основними професійно важливими, професійно-психологічними якостями 

військовослужбовця можна вважати особисті, зокрема спадкові якості та набуті в процесі 

підготовки, такі як ділові якості. До спадкових якостей військовослужбовця належать 

індивідуально-психологічні й фізичні дані, а також здібності й талант. До ділових якостей 

належать рівень професійного розвитку за рахунок підготовки у відповідних навчальних 

закладах (зовнішня підготовка) та рівень удосконалення набутих якостей в процесі 

повсякденної практичної (бойової) роботи у межах військової частини (внутрішня підготовка). 

Найважливішими серед спадкових якостей є індивідуально-психологічні дані фахівця, а 

також його бажання досягти успіху у певній військовій галузі. Формування ділових якостей 

майбутнього військового фахівця здійснюється в межах кожної спеціальності чи спеціалізації 

згідно напряму підготовки за відповідними освітніми рівнями та програмами. Ступінь 

самостійності при засвоєнні знань може бути критерієм якісної оцінки розвитку 

інтелектуальних здібностей військовослужбовця, який характеризує повноту розуміння ним 

теоретичного матеріалу. Разом з цим, морально-психологічне забезпечення військової 

діяльності та психологічна підготовка особового складу є основою формування потужного 

інтелектуального потенціалу ЗСУ. 
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Вважаємо, що одним із видів відтворення професійно важливих якостей 

військовослужбовців є професійна адаптація учасників бойових дій з обмеженими 

можливостями після активних бойових дій [9]. Загалом, розробка підходів та напрямів  

соціальної і, зокрема, професійної адаптації учасників бойових дій з обмеженими 

можливостями та їх реалізація має дуже важливе морально-етичне значення для суспільства 

та держави. З врахуванням соціально важливих програм [10-11] у Військовому інституті 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (ВІКНУ), починаючи з 2014 

року, реалізовано унікальну програму підготовки офіцерських кадрів за напрямом «Фінанси 

та військова економіка» для Збройних Сил України, яка не має аналогів в Україні. 

Особливістю даної пілотної програми [12] є надання учасникам бойових дій з обмеженими 

можливостями перспективи повноцінної професійної адаптації у суспільне життя країни. Це 

добра можливість, надана такій категорії військовослужбовців, реалізувати у майбутньому 

свій творчий потенціал у воєнно-науковому товаристві слухачів, курсантів (студентів), де вони 

можуть опановувати методику проведення самостійного наукового пошуку, який сприятиме 

їх подальшому професійному розвитку. 

Отже, основними напрямами відтворення професійно важливих, професійно-

психологічних якостей військовослужбовця є відтворення на сучасному військово-

науковому рівні його особистих та ділових якостей, які складають базу інтелектуальних 

ресурсів ЗСУ. 

Разом з тим, має здійснюватись відповідне оцінювання рівня відтворення 

інтелектуального потенціалу військовослужбовця. Чинна система оцінювання у формі 

державної атестації визначає відповідність рівня підготовки фахівця вимогам 

кваліфікаційної характеристики і не повною мірою дозволяє визначити рівень відтворення 

його практичного інтелектуального потенціалу, тобто створену «додану інтелектуальну 

вартість» фахівця. Тому пропонуються взяти за базову оцінку рівень відповідності дійсних 

професійних якостей військовослужбовця вимогам до займаної військової посади, як це 

реалізується під час професійно-психологічного відбору у ЗСУ [13]. Оцінювання морально-

психологічного забезпечення особового складу Збройних Сил України пропонується 

здійснювати за такими критеріями: 

- моральна налаштованість (духовна, національно-патріотична); 

- емоційно-вольова якість; 

- мотиваційна готовність; 

- функціональна готовність; 

- фахова здатність. 

Професійно важливі якості військовослужбовців за визначеними критеріями доцільно 

оцінювати з врахуванням чотирьох рівнів таких як: оптимальний; задовільний; незадовільний; 

критичний. 

Необхідно також врахувати об’єктивні та суб’єктивні чинники, які впливають на 

морально-психологічне забезпечення особового складу Збройних Сил України. 

Незважаючи на актуальність цього напряму на даний час відсутні системні та 

фундаментальні дослідження із відтворення інтелектуального потенціалу, критеріїв та 

методики оцінювання загального рівня інтелектуальних ресурсів ЗСУ, що вимагає подальшої 

наукової роботи. 

Висновки. В статті деталізовано структуру, визначено напрями та обґрунтовано критерії 

відтворення професійно важливих морально-психологічних якостей військовослужбовців. 

Встановлено, що основними професійно важливими, якостями кожного військовослужбовця 

є особисті, зокрема спадкові та набуті в процесі підготовки такі як ділові якості. Вони 

складають базу інтелектуальних ресурсів ЗСУ, що можуть відтворюватися. 

Спадкові і ділові якості разом з професійно важливими критеріями відтворення 

морально-психологічних якостей військовослужбовців можуть бути покладені в основу 

побудови моделі відтворення інтелектуального потенціалу військовослужбовців та методики 

оцінювання загального рівня інтелектуальних ресурсів ЗСУ. 
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STRUCTURE OF PROFESSIONALLY IMPORTANT QUALITIES FOR SERVICEMEN 

AND DIRECTIONS OF THEIR RECONSTRUCTION 

 

The article considers new approaches to the formation and analysis of professionally important 

qualities of the AFU servicemen, which are built on the principles of reconstruction of the intellectual 

potential of a person and creating the “added intellectual value” of a specialist. Such a reconstruction is 

connected with a structure of public and social relations and is based on the personal intellectual resources, 

and that is the main foundation of the AFU reform. 

The structure of the main professionally important qualities of the AFU servicemen was suggested 

and justified. The qualities consist of personal, particularly hereditary ones or acquired during training, 

particularly business. They form a basis of the AFU intellectual resources that could be reconstruction. It 

was established that one of the types of reconstruction of the servicemen professionally important qualities 

is professional adaptation of combatants with limited capabilities. 

The approaches laid down in the article are correlated with the priority areas of use of budgetary 

funds allocated for training and advanced training of officers, training of students under the reserve 

officers' and contractors' program, foreign specialists, etc. 

The proposed structure and directions for reconstruction of the professionally important qualities of 

the AFU servicemen should be used while assessing the level of compliance of the actual professional 

qualities of servicemen with the requirements for the occupied military post. 

Keywords: reconstruction of intellectual resources; military serviceman; professionally important 

quality; professional adaptation; structure of professionally important qualities. 
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УДК 37.018.264.5                                                       к.соц.н., доц. Кожедуб О.В. (ВІКНУ) 

к.психол.н. Колісник О.Л. (ВІКНУ) 
 

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ У ВИЩОМУ ВІЙСЬКОВОМУ НАВЧАЛЬНОМУ 

ЗАКЛАДІ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЙОГО ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ 
 

У статті визначається соціальна природа іміджу вищого військового навчального закладу. 

Обґрунтовуються контексти формування іміджу вищого військового навчального закладу: 

візуальний, вербальний, подієвий, контекстний. Розглядаються особливості організації дня 

відкритих дверей у вищому військовому навчальному закладі як засобу формування його 

позитивного іміджу. Визначається його структура та принципи організації. Окреслюється зміст 

таких елементів сценарію дня відкритих дверей як демонстрація відеофільму про вищий 

військовий навчальний заклад, виступ начальника вищого військового навчального закладу, 

відповіді на питання майбутніх абітурієнтів та їх батьків та екскурсія на кафедри. 

Обґрунтовується взаємозв’язок якості підготовки та проведення заходів дня відкритих дверей у 

вищому військовому навчальному закладі та його позитивного іміджу. 

Ключові слова: вищий військовий навчальний заклад, імідж, імідж вищого військового 

навчального закладу, день відкритих дверей, принципи організації дня відкритих дверей. 

 

Постановка проблеми. Сьогодні таке явище як “імідж” міцно увійшло в наше життя. 

Про імідж турбуються окремі громадяни, політики, держані діячі, великі організації та навіть 

держави. У масовій свідомості сформувалось уявлення про імідж як про цінність, від наявності 

якої залежить життєвий успіх будь-якої діяльності, індивідуальної або колективної [4]. 

Зазначимо, що події останніх років змусили суспільство переглянути свої погляди на 

армію, збройні сили та систему військової освіти. Сьогодні українці розуміють, що їх державі 

потрібна власна професійна армія, наріжним каменем якої є офіцерський корпус. 

Представники останнього отримують професійну підготовку в українських вищих військових 

навчальних закладах. Майбутні офіцери вперше переступають поріг своєї alma mater в день 

відкритих дверей, організація якого відбувається у відповідності з вимогами 

комунікативістики, іміджології, паблік рілейшинз, маркетингу і, врешті решт, педагогіки та 

психології. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що проблемам формування іміджу 

значну увагу приділяли Е. Браун, Д. Брустін, Б. Джи, Ф. Дейвіс, Х. Чайлдз, В. Королько, 

Г. Почепцов, В. Мойсєєв, Ю. Палеха, І. Слісаренко та інші. День відкритих дверей як 

педагогічну категорію та особливості його організації вивчали Н. Толкунова та Л. Воробьева. 

Розглядала день відкритих дверей як засіб зв’язків з громадськістю Є. Тихомирова. Проте, 

особливості організації дня відкритих дверей у вищому військовому навчальному закладі як 

засобу формування його позитивного іміджу не вивчалися. 

Тому, мета даної статті полягає в розгляді особливостей організації дня відкритих 

дверей у вищому військовому навчальному закладі як засобу формування його позитивного 

іміджу. 

Виклад основного матеріалу доцільно, на нашу думку, розпочати з визначення 

соціально-психологічної природи іміджу. Існують різні наукові підходи до визначення змісту 

поняття “імідж”. Так, В. Королько трактує імідж як мислене уявлення про людину, товар чи 

інститут, яке цілеспрямовано формується в масовій свідомості [3, с. 222]. Б. Джи, спираючись 

на свій стаж і досвід консультанта з питань формування іміджу, вважає, що “будь-який товар, 

людина, організація незалежно від того, подобається він їм чи ні, мають свій імідж. Імідж – 

перше, що приходить нам у голову, коли ми згадуємо про якусь особу, товар, організацію, 

місто чи державу” [1, с. 15]. Як бачимо, дане тлумачення поняття іміджу базується на 

сприйнятті та відчуттях, які є первинними на відміну від “цілеспрямованого формування” і 

становлять основу створення іміджу. На нашу думку, будь-який аспект діяльності організації, 

в нашому випадку військовий виш, впливає на її імідж. Яким буде цей імідж, позитивним чи 

негативним, залежить лише від організації та її діяльності. Так, Є. Ромат визначає імідж 

організації як “комплекс складних характеристик установи та ставлення до неї з боку її 
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аудиторії”. Як складники він виокремлює такі компоненти: “моральні принципи, місію, 

корпоративні філософські довгострокові цілі, стандарти поведінки та зовнішнього вигляду” 

[6, с. 204]. 

Створення іміджу – це проблема сучасності, яка обумовлена стрімким розвитком 

високих технологій, ускладненням сфери управління, зростаючим потоком інформації, 

швидкою зміною подій. Незважаючи на те, що поняття іміджу в сучасному розумінні слова 

склалося лише в першій третині XX століття в зв’язку з виникненням теорії паблік рилейшнз. 

Зазначимо, що вищий військовий навчальний заклад є соціальною організацією, 

основним завданням якої є підготовка висококваліфікованих офіцерських кадрів. 

Формування іміджу військового вишу здебільшого відбувається за допомогою системи 

методів, які перебувають у комунікативній площині, а відтак серед великої кількості 

характерних ознак вони пов’язані між собою, перш за все спрямованістю на керування 

масовою свідомістю. І на шляху формування позитивного іміджу вищого військового 

навчального закладу не останню роль відіграють заходи, які організовуються та проводяться 

підчас дня відкритих дверей. 

Так, на думку Г. Почепцова до основних способів формування іміджу належать: 

з’ясування вимог аудиторії; виявлення характеристик, які в сумі складають імідж; переклад 

обраних характеристик в різні контексти – візуальний, вербальний, подієвий, контекстний 

тощо [5]. 

Відомо, що день відкритих дверей у вищому військовому навчальному закладі це 

спланована заздалегідь акція (подієвий контекст), яка проводиться з метою знайомства 

(візуальний та контекстний елемент іміджу) та спілкування (вербальна складова іміджу) 

майбутніх абітурієнтів та їх батьків з представниками військового вишу. 

Відвідування військового вишу в день відкритих дверей випускниками шкіл і їх 

батьками, сприяє вибору навчального закладу тими, які вже визначились з майбутньою 

професією офіцера. Ті ж випускники шкіл, які ще не визначилися щодо власного майбутнього, 

можуть дізнатися більше про спеціальності, за якими готують майбутніх офіцерів, матеріальну 

базу навчального закладу, особливості життєдіяльності курсантів, тощо. 

Зазвичай, день відкритих дверей проводиться, щонайменше, двічі на рік – восени та 

навесні. Головне завдання дня відкритих дверей полягає у тому щоб отримати якомога більше 

абітурієнтів – майбутніх першокурсників. Для того щоб досягнути такого результату 

керівництво військового вишу, при організації заходів дня відкритих дверей, дотримується 

наступних принципів: інформативність, емоційність, комунікативність, наочність [2]. 

Зазвичай сценарії днів відкритих дверей схожі. Починаються заходи о десятій ранку в 

актовій залі з демонстрації відеофільму про навчальний заклад, який унаочнює інформацію. 

Далі, перед майбутніми абітурієнтами, виступає начальник вищого військового навчального 

закладу, який вітає гостей та інформує їх про організацію навчально-виховного процесу, 

особливості життєдіяльності курсантів, про престиж професії захисника Батьківщини. 

День відкритих дверей у вищому військовому навчальному закладі – це ще свого роду і 

рекламна кампанія, під час якої майбутніх абітурієнтів інформують про переваги навчання у 

ньому. Цьому сприяє емоційно насичене спілкування майбутніх абітурієнтів та їх батьків з 

керівництвом військового навчального закладу. Принцип наочності також реалізується через 

розповсюдження друкованої рекламної продукції, яка містить всю необхідну інформацію 

щодо переліку спеціальностей, вступних випробувань, особливостей навчального процесу 

тощо. 

Ключовим моментом дня відкритих дверей є звернення до майбутніх абітурієнтів та їх 

батьків начальника вищого військового навчального закладу. Конкретність, логічність, 

послідовність, переконливість, доступність його промови суттєво впливають на формування у 

гостей уявлення про навчальний заклад. Основною метою промови є роз’яснення майбутнім 

абітурієнтам чим саме його навчальний заклад відрізняється від інших, і які перспективи 

очікують його випускників. Тому, звертаючись до гостей доповідачу доцільно уникати 

“диферамбів” на адресу власного навчального закладу та негативних висловлювань на адресу 
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“конкуруючих організацій”. Це може нашкодити іміджу вищого військового навчального 

закладу, загалом, та іміджу його керівника, зокрема. 

Принцип комунікативності реалізується через безпосереднє спілкування начальника 

вищого військового навчального закладу з батьками та майбутніми абітурієнтами за 

допомогою питань та відповідей. Як свідчить практика, питання бувають двох видів – 

загального характеру (про порядок проведення вступних випробувань, особливостей 

життєдіяльності курсантів тощо) та конкретних (таких, наприклад, які стосуються тих 

спеціальностей за якими здійснюється підготовка офіцерських кадрів). 

Вищий військовий навчальний заклад відрізняється від своїх цивільних прототипів тим, 

що на його територію пересічний громадянин без спеціальної перепустки потрапити не може. 

Саме у день відкритих дверей відвідувачі можуть вільно перетнути контрольно-пропускний 

пункт та пройтись його територією, заглянути в аудиторії, бібліотеку, спортивний зал, 

столову, буфет, гуртожиток. 

Наступним етапом сценарію дня відкритих дверей є екскурсія на кафедри. Зазвичай її 

проводять їх представники, які детально інформують гостей про специфіку їх майбутнього 

військового фаху, про особливості його опанування, про можливість його застосування в 

цивільному житті. Сьогодні вже важко уявити вищий навчальний заклад без сучасної 

матеріальної бази: комп’ютеризовані навчальні аудиторії, мультимедійні аудиторні 

комплекси, спеціалізовані аудиторії, лабораторії тощо. 

Завершальним акордом дня відкритих дверей у вищому військовому навчальному 

закладі є індивідуальне спілкування майбутніх абітурієнтів та їх батьків з представниками 

випускових кафедр. Їх представники під час таких бесід інформують відвідувачів про 

спеціальність за якою вони готують майбутніх офіцерів, про специфіку їх професійної 

діяльності, демонструють матеріально-технічну базу кафедри. 

Висновки. В результаті аналізу наукової з проблем формування іміджу було: 

1. встановлено, що сучасне суспільство переймається питаннями формування іміджу 

(колективного та індивідуального); 

2. з’ясовано, що на шляху формування позитивного іміджу використовуються 

найрізноманітніші методи, які враховують візуальний, вербальний, подієвий, контекстний 

аспекти; 

3. з’ясовано, що імідж вищого військового навчального закладу представляє собою 

заздалегідь сплановану акцію, метою якої є ознайомлення майбутніх абітурієнтів та їх батьків 

з організацією життєдіяльності його вихованців та яка використовує різні візуальний, 

вербальний, подієвий та інші контексти; 

4. визначено, одним із засобів формування позитивного іміджу вищого військового 

навчального закладу є день відкритих дверей; 

5. доведено, що реалізація принципів інформативності, емоційності, комунікативності та 

наочності під час організації заходів дня відкритих дверей у вищому військовому навчальному 

закладі сприяє формування його позитивному іміджу; 

6. розкрито та охарактеризовано структурні елементи сценарію дня відкритих дверей 

у вищому військовому навчальному закладі та визначено, що визначальним його елементом є 

якісно підготовлений (з врахуванням вимог іміджології, психології, педагогіки та паблік 

рилейшинз) виступ начальника навчального закладу. 
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к.соц.н., доц. Кожедуб Е.В., к.психол.н. Колесник О.Л. 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ВЫСШЕМ ВОЕННОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ЕГО ПОЗИТИВНОГО ИМИДЖА 

 

В статье определяется социальная природа имиджа высшего военного учебного заведения. 

Обосновываются контексты формирования имиджа высшего военного учебного заведения: 

визуальный, вербальный, событийный, контекстный. Рассматриваются особенности 

организации дня открытых дверей в высшем военном учебном заведении как средства 

формирования его положительного имиджа. Определяется его структура и принципы 

организации. Определяется содержание таких элементов сценария дня открытых дверей как 

демонстрация видеофильма о высшем военном учебном заведении, выступление начальника 

высшего военного учебного заведения, ответы на вопросы будущих абитуриентов и их родителей 

и экскурсия на кафедры. Обосновывается взаимосвязь качества подготовки и проведения 

мероприятий дня открытых дверей в высшем военном учебном заведении и его положительного 

имиджа. 

Ключевые слова: высшее военное учебное заведение, имидж, имидж высшего военного 

учебного заведения, день открытых дверей, принципы организации дня открытых дверей. 

 

Ph.D. Kozhedub E.V., Ph.D. Kolesnik O.L 

DAY OF OPEN DOORS IN THE HIGHER MILITARY EDUCATIONAL INSTITUTION 

AS A METHOD FOR FORMATION OF ITS POSITIVE IMAGE 

 

The article defines the social nature of the image of the higher military educational institution. The 

contexts of formation of the image of the higher military educational institution are substantiated: visual, 

verbal, eventful, contextual. The peculiarities of organization of the day of open doors in the higher military 

educational institution as a means of forming its positive image are considered. Its structure and principles 

of organization are determined. The content of such elements of the open door day script as the 

demonstration of a video about the higher military educational institution, the statement by the Chief of the 

Higher Military Educational Institution, the answers to the questions of future entrants and their parents 

and an excursion to the departments are determined. The connection between the quality of the preparation 

and the activities of the open door day at the higher military educational institution and its positive image 

is substantiated. 

Keywords: higher military educational institution, image, image of the higher military educational 

institution, open day, principles of organization of the open house day. 
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УДК 159.922.6                                                                          Ступницька О.І. (ВІКНУ) 

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ КОРИСТУВАЧІВ У 

ВІРТУАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ, ІНТЕРНЕТ АДИКЦIЯ, ЇЇ СИМПТОМИ 

ТА ВИЯВЛЕННЯ 

 
В статті проаналізовано проблеми взаємодії індивідуумів у віртуальних соціальних 

мережах. та мотиваційної сфери особистості, що провокуються зануренням у віртуальний світ. 

Висвітлено особливості взаємодії користувачів у віртуальному просторі, як спільної їх діяльності, 

що досить сильно позначаються на розвитку особистості, проявляючись не лише в віртуальному, 

але й у реальному житті. Крім того описуються проблеми: мотивації вибору ідентичності в 

мотивації членства в соціальній мережі, перманентний мотиваційний конфлікт і домінування 

стратегії його уникання. А також висвітлюється трансформація первинної мотивації у 

«спілкування-за ради-спілкування», імпліцитна підтримка демонстративної мотивації.  Не 

виключаючи значимості традиційних досліджень, і лабораторних, і екологічних, присвячених 

проблематиці систем «людина-машина» чи систем «людина-комп’ютер», все більше виразно  

прокладає собі шлях нова область досліджень, пов’язана з вивченням діяльності людини, а серед 

перспективних напрямів дослідження можна виокремити вивчення впливу особистісних 

характеристик учасників на конструктивність мережевої взаємодії, динаміку розвитку мереж, 

психологічні  чинники формування відносин довіри і взаємної підтримки серед користувачів 

віртуальних соціальних мереж, психологічні особливості  взаємодії індивідуума у віртуальних 

соціальних мережах тощо. А надмірне зловживання  такою взаємодією досить часто і 

призводить до  інтернет залежності.. 

Ключові слова: інформаційний простір, мережа Інтернет, віртуальна спільнота, 

віртуальна взаємодія, користувач, інтернет адикція. 

 

Вступ. Одним iз основних методiв iнформацiйного впливу на суспiльство в теперiшнiй 

час являється інтернет простір,пiд впливом якого формується лiнiя поведінки індивідума. 

У XX1 столітті інформаційний простір наряді з природним, соціальним, культурним і т. 

п.- відіграє все більш значну роль в діяльності і в повсякденному житті сучасної людини. 

Інформаційний простір, зачасту іменований «атмосферним», неоднорідний. З недавнього часу 

в ньому прийнято виділяти середовище «Інтернету» чи так званого «кіберпростору». Для 

останнього характерні своєрідні хронотопи, в рамках яких здійснюється психологічний аналіз 

поведінки індивідуума, певні специфічні аспекти, і тому представляють  інтерес для 

психологічного аналізу- форми людської поведінки. 

Такого роду поведінка в середовищі(«середова поведінка»)не обмежується пошуком, 

обробкою і передачею інформації, придбанням трансляції знань. В «кіберпросторі», як в 

елементі інформаційного простору існує цілий конгломерат людських діяльностей, основу 

яких складають пізнавальна, ігрова та комунікативна діяльність. Специфічні особливості 

протікання діяльності в Інтернет просторі як в елементі інформаційного середовища, 

являється предметом досліджень спеціалістів-гуманітаріїв, в тому числі і психологів. 

Постановка проблеми. Не виключаючи значимості традиційних досліджень; і 

лабораторних, і екологічних, присвячених проблематиці систем «людина-машина» чи систем 

«людина-комп’ютер», все більш виразно прокладає  собі шлях нова область досліджень, 

пов’язаних з вивченням діяльності людини, опосередкованими взаємопов’язаними 

глобальними  комп’ютерними мережами, тобто Інтернетом і  World- Wide-Web ( WWW). Саме 

це викликає дуже глобальну проблему Інтернет  адикції. 

Пояснюється це тим що за останні роки Інтернет і  WWW перетворились на надзвичайно 

суттєвий фактор індивідуального та суспільного розвитку, зробивши «кіберпростір» 

привабливим для десятки мільйонів людей, особливо молоді. Це й зумовило мету даної статті: 

визначення психологічних особливостей взаємодії індивідуума в «кіберпросторі» та 

виявлення інтернет залежності. 
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Виклад нового матеріалу. У загальному під соціальною мережею розуміють сукупність 

осіб або групи осіб набір людей або групи людей з деяким паттерном контактів або інтеракцій 

між ними, розрізняючи мережі за метою (підтримки, підприємницькі, практичної 

спрямованості), способом організації (ділові, формальні тощо)[1;2;3]. 

Саме поняття «соціальне», як зазначає А.Журавльов, виражає скоріше відмінність цих 

мереж від технічних та єлектронних, підкреслюючи їх міжособистісний, емоційно 

забарвлений, «відносиневий» характер [1, с. 100-101]. Дослідник виокремлює два основні 

підходи до вивчення соціальних мереж: 1) структурний (Р. Берт [4] та ін.), у межах якого 

вивчають конфігурацію мереж і її структурні характеристики(розмір, щільність 

,розгалуженість, сила зв’язків, ступеня централізації та ін.) і 2) змістовий (М.Грановеттер [5] 

та ін.), за яким динаміку мереж пояснюють з огляду на якість відносин між їх учасниками 

,зокрема формування довіри, загальних  цінностей, норм ідентичності, особливостей звязків 

між ними тощо. 

Щодо віртуальних соціальних мереж, слід насамперед зазначити, що термін 

«віртуальний» походить від «virtualis»( лат.) – «можливий, такий, що може або мусить 

з’явитись за певних умов». Відповідно, поняття «віртуальний» відносять до образів, моделей 

чи артефактів, які уявляються користувачу реальними, але фактично не існують в просторі 

монітора, будучи створеними відповідними програмними засобами. Отже, віртуальним 

називають об’єкт, який повністю виконує свої функції, але не має фактичного втілення [6]. 

Віртуальні соціальні мережі містять, по перше, людей, (користувачів ресурсів), які 

здійснюють взаємодію з метою задоволення спільних потреб та інтересів. Йдеться про 

а) обмін інформацією; б) пошук і підтримання контактів відповідно до інтересів у діловій чи 

особистій сфері; в) приємне проведення часу, розвага, «спілкування заради спілкування»; 

г) самоствердження та самореалізація через презентацію себе, своїх поглядів, думок, 

переконань віртуальній спільноті тощо [1; 7]. 

По третє, у віртуальній соціальній мережі їх користувачі діють відповідно до сукупності 

приписаних ролей ( постачальник контенту, користува, учасник конференції та ін.) 

По четверте, важливою характеристикою взаємодії у віртуальній соціальній мережі є 

норми(ритуали, принципи та правила взаємодії, забезпечення безпеки особистості в процесі 

взаємодії тощо), які набувають своєї специфіки саме через її віртуальність. У результаті 

взаємодії між учасниками утворюються певні зв’язки. Ці зв’язки можуть бути міцними та 

поверхневими, виконуючи в мережі різні соціальні функції: міцні звязки сприяють 

стабільності соціальної мережі, а поверхневі – забезпечують відкритість до зовнішніх впливів, 

її сприятливість до інновацій убезпечують мережу від ізоляції тощо. Саме тому, за даними 

Б.Уззі, оптимальна мережева структура  мусить містити як поверхневі, так і міцні звязки [3]. 

По-п’яте, функціонування віртуальних соціальних мереж можливе за наявності 

комп’ютерних систем, які забезпечують підтримку соціальної взаємодії на основі критеріїв 

участі (доступу в мережу) та є такими, що створюють відчуття близькості [7]. 

Багатоканальність і децентралізованість, властива таким мережам дозволяє, як стверджує А. 

Л. Журавльов [1], поєднати на перший погляд несумісне – з одного боку, зростаючу автономію 

користувачів, а з іншого – зростаючу залежність від суспільної солідарності та підтримки. 

Отже, взаємодію у віртуальній соціальні мережі можна інтерпретувати як організацію 

спільної діяльності віртуальної спільноти, що має на меті акумулювання інформації, її 

упорядкування, колективний доступ, обмін інформацією та обговорення на основі соціального 

сприйняття, взаєморозуміння, емоційного ставлення та підтримки між користувачами. У 

результаті спільної діяльності відбувається перетворення певних об’єктів, що мають для 

членів віртуальної спільноти предметно-практичну, пізнавальну та іншу цінність, та створення 

нових віртуальних об’єктів. 

Слід зазначити як позитивні, так і негативні аспекти взаємодії користувачів у віртуальній 

соціальній мережі. До позитивних аспектів слід віднести [8; 9; 10; 11; 12; 13; 14]:1) 

трансцендентність (розширення можливостей людини щодо спілкування та інтеракцій через 

звертання до колективної соціальної пам’яті віртуальної спільноти, яка зберігається в мережі 
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у вигляді її контенту та оцінок і суджень членів віртуальної спільноти) і глобалізація 

(розмивання просторових і часових меж, потенціально необмежена кількість користувачів, що 

можуть взаємодіяти, географічно перебуваючи у різних пунктах земної кулі і навіть у 

космічному просторі); це, зокрема, спричинює так званий феномен "тісного світу", коли, за 

дослідженням С. Мілграма, до будь-якої людини на земній кулі можна дістатися через 6 

інтеракцій [15]; 2) полілогічність (можливість не лише міжособистісної, але й 

внутрішньогрупової та міжгрупової взаємодії) та полікультурність (можливість одночасного 

спілкування великої кількості людей з різних культур, соціальне різноманіття); 3) 

інтерактивність і мультмедійність, що змінюють творення та сприйняття текстових 

повідомлень спілкування як у синхронному, так і асинхронному режимі, дозволяють не лише 

слідувати авторському розгортанню сюжету, але й здійснювати власну навігацію; 

забезпечуючи передумови для прояву суб’єктної активності особистості; 4) анонімність і 

відчуття безпеки, захист від зовнішнього контролю та загальноприйнятих норм, відчуття 

необмеженої свободи та розкутості, відсутність цензури, можливість одночасно займати 

декілька різних позицій, спілкуючись з різними людьми. Як зазначає Дж Сулер, у процесі 

взаємодії у віртуальному середовищі в особистості з’являється велика можливість виборів – 

залишатися самою собою, говорити від імені певного аспекту своєї особистості, прийняти 

вигадані індивідуальності чи залишатися повним анонімом або взагалі людиною-невидимкою 

[16]. Тобто анонімність збагачує можливості самопрезентації людини, надає їй можливість не 

лише створити бажане враження про себе, але й бути тим, ким вона бажає, конструювати 

ідентичність за власним вибором і не одну. Така множинність ідентичностей, обумовлена 

анонімністю, значно урізноманітнює рольові моделі інтеракцій у віртуальних соціальних 

мережах. У зв’язку з цим інтерес представляють результати дослідження Е. Мехри, за яким 

особи, що цілеспрямовано керують самопрезентацією, частіше займають центральну позицію 

у соціальній мережі обміну інформацією, утворюючи багато (хоч часто і поверхневих) 

зв’язків. Напроти, особи, що прагнуть бути "самими собою" незалежно від ситуації, як правило 

мають нечисельні, але міцні зв’язки з однодумцями, що обмежує доступ до нових контактів, 

нової інформації та досвіду користувачів віртуальних соціальних мереж [17]. 5)добровільність 

і партнерство через зрівнювання користувачів у статусі, можливість побудови віртуальної 

особистості, способів її самопрезентації та творчої самореалізації, коли завдяки існуванню у 

віртуальному просторі багатьох різноманітних спільнот, а також завдяки тому, що цей простір 

сам є певною мірою соціальною реальністю, надаються нові порівняно з реальним життям 

можливості належності до певних соціальних категорій [18]. Більше того, у віртуальних 

соціальних мережах може бути "знято" бар’єри спілкування, пов’язані зі статтю, віком, 

релігією та іншими характеристиками, що диференціюють людей у реальному світі. 

Тут також йдеться про появу нових мотивуючих факторів віртуальної взаємодії через 

відчуття причетності до сучасних технологій, що підкріплює прагнення бути сучасним. 

Водночас, переваги віртуальних соціальних мереж через психологічні проблеми їх 

учасників можуть обернутися суттєвими проблемами в організації конструктивної взаємодії. 

По-перше, йдеться про різноманітність основ функціонування у віртуальному просторі різних 

віртуальних спільнот, з одного боку, та егоцентричність участі в них окремих осіб. Дійсно, за 

способом організації інформаційного простору соціальна мережа є егоцентричною, адже 

контакти "списку друзів" ніби "приєднані" до віртуального альтер-его власника облікового 

запису, а тому – другорядні [19; 20]. До того ж легкість встановлення таких контактів може 

спричинити значне переважання поверхневих зв’язків над міцними, що негативно 

позначається на стабільності мережевої структури та конструктивності взаємодії в ній. По-

друге, анонімність членів віртуальної спільноти може посилити прагнення до нетипової, 

ненормативної поведінки, ініціювати створення образу чи навіть групи образів, у яких індивід 

намагається реалізувати свої потаємні бачення та бажання, що можуть і не відповідати 

загальнолюдським нормам і правилам взаємодії, не хвилюючись за наслідки своїх дій, не 

обтяжуючи себе відповідальністю за них. Прикладом таких деструктивних дій є "тролінг" – 

надсилання провокативних повідомлень для самопрезентації та самоствердження себе в 
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мережі [18]. По-третє, у процесі комунікації у віртуальній соціальній мережі її комуніканти 

намагаються за певними особливостями поведінки в мережі (час перебування в мережі, 

швидкість відповідей, використовувані програмні засоби, невербальні символи ) скласти для 

себе портрет партнера по спілкуванню, встановити його характерологічні та інші особливості. 

Як правило це вдається, якщо комунікант не намагається приховати своє істинне обличчя, 

інакше у мережі подається нова віртуальна особистість, що має певні, штучно сконструйовані 

риси. У результаті анонімність є основним фактором, що перешкоджає росту довіри учасників 

взаємодії у віртуальних спільних мережах [21; 18]. По-четверте, в умовах анонімності, іншими 

словами, мінімальної інформації (або її відсутності) про віртуального співрозмовника 

особливу роль починають відігравати установки та механізми стереотипізації.,викликаючи її 

"добудовування" [19; 9; 21; 12]. 

По п’яте, сучасний рівень розвитку Інтернет-технологій дозволяє використовувати в 

соціальних мережах різноманітні форми взаємодії в процесі спілкування: обмін листами 

(електронна пошта), обмін миттєвими повідомленнями (чат), оцінки (у коментарях до 

опублікованих матеріалів), публікація есе (блог),прямий візуальний контакт (відео-чат), 

непрямий візуальний контакт (перегляд фотографій), аудіоконтакт (аудіо-чат), групове 

спілкування (відео- та аудіо конференції, форуми). Водночас жодна з них і навіть їх сукупність 

не дозволяють забезпечити "ефект присутності" у повному обсязі. Як наслідок, відбувається 

перенавантаження одних джерел оцінки індивідуально-психологічних якостей 

співрозмовника та "незадіяння" інших (наприклад, надлишок візуальних образів та відсутність 

невербальних ознак, зростання питомої ваги емоційних, а не раціональних суджень [19; 20]. 

Таким чином, йдеться про обмеження сенсорного досвіду ускладнену емоційність та 

утруднення у здійсненні невербальної комунікації, яка, як відомо, забезпечує вагомий внесок 

у розуміння учасниками взаємодії один одного. Зрозуміло, що члени віртуальних соціальних 

мереж користуються спеціально розробленою знаковою системою, але вона лише частково 

компенсує відсутність невербальної комунікації. До того ж "своя мова" утруднює адаптацію в 

мережі недосвідченого користувача. По шосте, у соціальних мережах можуть посилитися 

комунікативні девіації, зумовлені незадоволеністю потреби особистості в престижі, повазі та 

самоповазі. Коли реальне суспільство обмежує можливості самореалізації людини, в неї 

з’являється мотивація для виходу в мережу і конструювання віртуальних особистостей [10]. 

Досить часто в цьому випадку віртуальна особистість не досягає своєї цілі, адже дійсний 

авторитет, на думку С. В. Бондаренка, підтримується завдяки високому інтелекту, наданню 

регулярної допомоги іншим, емоційному позитиву, турботі про збереження власної репутації, 

здійснення інтегруючих дій [6]. Не володіючи такими характеристиками в реальному світі, 

віртуальні особистості далеко не завжди можуть побудувати авторитетний образ для інших 

користувачів віртуальних соціальних мереж. Більш того, через міфологічний характер 

спілкування у віртуальних соціальних мережах посилюється загроза створення 

"гіперреальності" (за Ж. Бодіяром [22]) як симуляції діяльності особистості, нездатної 

усвідомити відмінність між реальністю та вигаданим світом, визначає заміщений характер 

взаємодії, коли реальність заміщується віртуальними образами через прагнення особистості 

компенсувати брак соціальної реальності [23], спричинюючи за Дж Сулером [16] "обман 

ідентичності", коли мережева ідентичність не відповідає реальній. 

У цьому випадку актуалізується загроза автентичної самопрезентації особистості, 

природа якої принципово відрізняється від ризиків реального світу. Адже про автентичну 

презентацію в реальному світі йдеться тоді, коли активність внутрішнього світу особистості 

"проходить" через прошарки соціальних патернів, які "замасковують" істинний зміст 

особистості, а її сутність відображається в поведінці та у продуктах діяльності [24]. Специфіка 

взаємодії у віртуальних мережах, зумовлюючи практично необмежену особистісну свободу 

людини від рольових приписів і тиску соціальних паттернів, водночас, актуалізує проблему 

множинної  ідентичності, набуття та розвитку самототожності, а, отже, й проблему її 

автентичного пред’явлення світу. У цьому випадку, як зазначає Е. Райд [25], питання про те, 

як співвідноситься реальне"Я" з віртуальною особистістю і де знаходяться межі між 
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самопрезентацією, симуляцією тасамоактуалізацією є основним питанням, що виникає при 

аналізі ігор з ідентичністю. 

Інтернет не лише зводиться до набору технічних рішень, це не просто конгломерат 

комп'ютерних мереж, але й, що більш важливо для психологів, співтовариство пов’язаних 

комп’ютерною мережею людей, активно діючих в новому інтернет просторі.   

Залежність від всесвітньої павутини не викликала б побоювань, якби вона не позначалася 

б на здоров’ї людини. Адже організм людини вимагає: 

- рухливого способу життя; 

- дотримання режиму сна і харчування; 

- забезпечення всіма необхідними вітамінами і мінеральними речовинами; 

- свіжого повітря; 

- сонячних променів. 

Інтернет залежність перешкоджає дотриманню кожного з пунктів. В результаті цього 

залежна людина має наступні проблеми зі здоров’ям: 

- синдром карпального каналу ( щоб позбутися від нього, необхідно лікування у вигляді 

хірургічної операції); 

-  короткозорість; 

- блідість шкірних покривів,викликана перебуванням в приміщенні, що не пропускає 

достатню кількість сонячних променів; 

- порушення обмінніцх процесів, пов’язаних з недостатнім надходженням мінеральних 

речовин і вітамінів в крові; 

- знижена витривалість,пов’язана з відсутністю фізичного навантаження; 

- дисфункція в легенях свіжого повітря і фізичних навантажень 

Інтернет адикція робить людину схожою на живого мерця з темними колами під очима, 

яка живе тільки у віртуальному світі. 

Залежність від всесвітньої павутини має свої наслідки. Так, залежні люди страждають 

дипресією.У них розвивається і не пропадає почуття тривоги,соціальна фобія і нав’язливі 

стани. А починається все це з надмірного захоплення новою «іграшкою», яку сьогодні звуть 

Інтернет. 

Розроблено спеціальні опитувальники ,так звані тести на виявлення інтернет адикції. 

Одним з них є опитувальник Кімберлі Янг, що вміщує в себе ряд запитань [26]. Ось декілька, 

на мою думку, основних запитань з опитувальника, за допомогою яких можна швидко виявити 

залежність від Інтернету в себе особисто та в своїх близьких та друзів: 

1. Чи почуваєте Ви себе стурбованим Інтернетом (чи думаєте Ви про попередній он-лайн 

сеанс і чи смакуєте наступні)? 

2. Чи відчуваєте Ви потребу в збільшенні часу ,проведеного в мережі? 

3. Чи були у Вас безуспішні спроби контролювати, обмежити чи припинити 

використання Інтернету? 

4. Чи почуваєте ви себе втомленим, пригнобленим чи роздратованим при спробах 

обмежити чи припинити користування Інтернетом? 

5. Чи знаходитесь ви он-лайн більше, ніж думали бути? 

6. Чи були випадки у Вас, коли Ви ризикували одержати проблеми на роботі, навчанні 

чи особистому житті через Інтернет? 

7. Чи траплялось Вам брехати членам родини чи іншим людям щоб приховати час 

перебування в мережі? 

8. Чи використовуєте ви Інтернет для того, щоб відволіктись від проблем чи від поганого 

настрою (наприклад, від почуття безпорадності ,провини, роздратованості чи депресії)? 

Все частіше зустрічається інтернет залежність в підлітковому та незрілому віці. Якщо 

вчасно не провести її лікування, підліток із ще незміцнілою психікою стає психічно 

неповноцінною людиною. для якої реальність не приносить ніякої радості. 

Лікування інтернет залежності на сьогоднішній час набуває актуальності.. Залежність від 

інтернету –  це захворювання, лікування якого стало частиною доходів психіатрів і психологів. 
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Нехай на сьогодні ще не існує офіційного діагнозу «інтернет залежність», але методи 

лікування існують уже давно.Так, в 2005 році в Китаї була відкрита клініка для боротьби з 

нездоровою тягою до інтернету. Лікування полягає в дії електрошоку на пацієнта. При цьому 

тіло хворого отримує напругу в 30 Вольт. 

Цікавим фактом, для нашого військового Інституту, є закон прийнятий у Фінляндії, 

стосовно вступу до військових вузів та армії. Залежність від Інтернету є причиною відстрочки 

від армії та неспроможність вступу до військових  коледжів, інститутів та академій. У деяких 

країнах створені центри підтримки залежних людей. Все частіше зустрічається інтернет 

залежність в підлітковому та незрілому віці. Якщо вчасно не провести її лікування, підліток із 

ще незміцнілою психікою стає психічно неповноцінною людиною. для якої реальність не 

приносить ніякої радості. 

Висновки. Отже, віртуальні соціальні мережі є важливим агентом вторинної соціалізації 

особистості. Особливості взаємодії у віртуальних соціальних мережах як спільної діяльності 

користувачів досить сильно позначаються на розвитку їх особистості, проявляючись не лише 

в віртуальному просторі, але й у реальному житті. Тому серед перспективних напрямів 

дослідження можна виокремити вивчення впливу особистісних характеристик учасників на 

конструктивність мережевої взаємодії, динаміку розвитку мереж, психологічних чинників 

формування відносин довіри і взаємної підтримки серед користувачів віртуальних соціальних 

мереж тощо. В статті були визначенні психологічні особливості взаємодії користувачів в 

«кіберпросторі», виділені психологічні та фізичні ознаки інтернет залежності, що, як правило, 

виникає при надмірному зловживанні віртуальними соціальними мережами та не нормованого 

часу сидіння за комп’ютером. 

Таким чином, слід очікувати швидкої появи такого діагнозу як «Інтернет – адикція». 

Лікування цього захворювання дуже важливе, так як до впливу всесвітньої павутини схильна 

сьогодні більша частина населення, особливо молодь. Найпильнішу увагу варто приділяти 

дітям та підліткам з іще не зміцнілою психікою і не здатних самостійно впоратися з таким 

впливом.  
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Ступницкая О.И. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 

ВИРТУАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ, ИНТЕРНЕТ АДДИКЦИЯ, СИМПТОМЫ И 

ВЫЯВЛЕНИЕ 

 

Статья посвящена анализу проблемы взаимодействия человека в виртуальных социальных 

сетях, анализу мотивационной сферы личности, которые провоцируются погружением в 

виртуальный мир коммуникации в социальных сетях. Особенности взаимодействия в 

виртуальных социальных сетях, как совместной деятельности пользователей, сильно 

сказывается на развитии их личности, проявляясь не только в виртуальном пространстве, но и 

в реальной жизни. Кроме того, описываются проблемы: мотивации выбора идентичности в 

мотивации членства в социальной сети, перманентный мотивационный конфликт и 

доминирование стратегии его ухода, трансформация первичной мотивации в «общение-ради-

общение», имплицитная поддержка демонстративной мотивации. Именно среди перспективных 

направлений исследования можно выделить изучение влияния личностных характеристик 

участников на конструктивность сетевого взаимодействия, динамику развития сетей, 

психологических факторов формирования отношений доверия и взаимной поддержки среди 

пользователей виртуальных социальных сетей и т.п. В статье освещены психологические 

особенности взаимодействия индивидуума в виртуальных социальных сетях, проанализированы 

преимущества и психологические проблемы такого взаимодействия, в результате которой и 

возникает интернет зависимость. 

Ключевые слова: информационное пространство, сеть Интернет, виртуальное 

сообщество, виртуальное взаимодействие, индивидуум, интернет аддикция. 

 

Stupnytska O.I. 

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF INDIVIDUAL INTERACTION IN VIRTUAL SOCIAL 

NETWORKS, THE INTERNET OF ADIKSIA, ITS SYMPTOMS AND DEFINITION 

 

The article analyzes the problems of interaction of individuals in virtual social networks, and the 

motivational sphere of personality, which are provoked by immersion into the virtual world. The 

peculiarities of interaction of users in the virtual space as their joint activity are highlighted, which strongly 

affect the development of the personality, manifested not only in the virtual but also in real life. In addition, 

the problems are described: the motivation for choosing identity in the motivation of membership in the 

social network, the permanent motivational conflict and the dominance of the strategy of avoiding it. It also 

covers the transformation of primary motivation in "communication-for-communication", implicit support 

for demonstrative motivation. Without excluding the significance of traditional research, both laboratory 

and environmental, devoted to the problems of systems "man-machine" or systems "man-computer", 

increasingly clearly paves the way for a new area of research related to the study of human activity, and 

among perspective directions of research it is possible to isolate the study of the influence of personality 

characteristics of participants on the constructivistness of network interaction, the dynamics of network 

development, psychological factors in the formation of trust relationships and mutual support among users. 

proj social networks, psychological characteristics of individual interaction in virtual social networks and 

more. And excessive abuse of such interaction often enough and leads to Internet addiction .. 

Keywords: information space, Internet network, virtual community, virtual interaction, individual, 

internet addiction.    
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УДК 355/359.08                                                               к.т.н., доц. Черних Ю.О. (ВІ КНУ) 

Черних О.Б. (НУОУ) 

 

СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРСЬКИХ КАДРІВ 

У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ РЕСПУБЛІКИ БОЛГАРІЯ 

 

У статті розглянуто досвід підготовки офіцерів для збройних сил республіки Болгарія. 

Проаналізовано модель побудови кар’єри офіцера, починаючи з присвоєння первинного 

офіцерського звання до присвоєння військового звання вищого офіцерського складу. Наведено 

відомості щодо існуючої мережі військових навчальних закладів для підготовки офіцерів 

тактичної, оперативно-тактичної та оперативно-стратегічної ланок військового управління 

сухопутних військ, військово-повітряних сил та військово-морських сил. Приведено вимоги для 

вступників до військових навчальних закладів різних ступенів підготовки. Означені варіанти 

організації підготовки офіцерів на первинні посади призначення. Визначено терміни підготовки 

військових фахівців на тактичному, оперативно-тактичному та оперативно-стратегічному 

рівнях. Проведено аналіз змісту підготовки офіцерських кадрів для різних видів збройних сил та 

різних рівнів військового управління. Зроблено висновок щодо якості підготовки офіцерських кадрів 

для збройних сил республіки Болгарії. 

Ключеві слова: система військової освіти, збройні сили Болгарії, мережа військових 

навчальних закладів, досвід підготовки офіцерів. 
 

Постановка проблеми. Проводячи дослідження  закордонного досвіду будівництва та 

реформування збройних сил інших країн, у тому числі їхньої складової - системи військової 

освіти, бачимо, що в кожній країні він має специфічне національне підґрунтя. Тому зрозуміло 

- не треба сліпо копіювати будь яку систему підготовки офіцерських кадрів, що існує у 

збройних силах (ЗС) США, або Німеччини, або Великобританії, які мають вікові традиції з 

навчання військових фахівців. Водночас у військовій педагогічній практиці різних країн світу 

існують загальні методичні підходи, які доцільно враховувати і використовувати. На наш 

погляд, цікаво дослідити шлях сучасної трансформації систем військової освіти (СВО) 

збройних сил країн, що входили до складу колишньої організації Варшавського договору, 

зокрема у збройних силах республіки Болгарія (РБ).  

У статті наведено аналіз досвіду підготовки офіцерів у збройних силах РБ, що виконаний 

під час проведення дослідження у рамках науково-дослідної роботи «Рекомендації щодо 

подальшого реформування системи військової освіти Збройних Сил України на основі 

вивчення досвіду трансформації систем військової освіти у країнах – колишніх членів 

організації Варшавського договору до сучасних  моделей  підготовки військових фахівців, 

прийнятих у країнах - членах НАТО» (шифр - Підготовка-Т). 

Аналіз досліджень і публікацій. Дослідженню питань, що пов’язані з аналізом систем 

підготовки військових фахівців інших країн, присвячено низку наукових праць вітчизняних 

науковців. Зокрема, загальні проблеми підготовки військових спеціалістів досліджуються у 

наукових працях Барабанщикова О.В., Літвіновського Є.Ю., Маслова В.С., Машталіра А.М., 

Нещадима М.І., Стефаненка П.В., Приходька Ю.І., Хорєва І.О., Ягупова В.В., професійної 

підготовки військовослужбовців - Агапова Т.П., Бойка О.В., Варія М.Й., Іщенка Д.В., 

Каменева А.І., Красильника Ю.С., Кривоноса О.Б., Машталіра А.М., Олексієнко Б.М., 

Сороки Г.І., Тихончука А.О., Челпанова О.С., професійної діяльності офіцера – 

Алтухова П.К., Давидова В.П., Маслова Б.Б., М’ясникова В.О., Пантюка О.В., Рейші О.Е., 

Смолікова І.Й., Столяренка О.М., Студентові В.Ф., Телелима В.М., Філоненка Г.П., 

педагогічних аспектів діяльності військових кадрів – Аксьонова О.М., Зельницького А.М., 

Моісєєва В.Г., Тарнавського М.М. тощо. 

Аналіз публікацій щодо питання, яке досліджується, дозволяє зробити висновок, що, 

незважаючи на відмінності, котрі існують у СВО України та інших країнах, представляється 

можливим виділити загальні тенденції розвитку СВО: поліпшення якості відбору кандидатів 

на навчання до військових закладів вищої освіти (ВЗВО), визначення їх чисельності у 
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відповідності до потреб сучасних збройних сил; оптимізація мережі та структури ВЗВО; 

запровадження компетентністного підходу до формування змісту навчання, персоніфікація 

змісту підготовки тих, хто навчається, подальша інформатизація навчального процесу тощо. 

Метою статті є проведення аналізу сучасного стану СВО РБ для врахування досвіду з 

підготовки офіцерських кадрів під час подальшої реформи національної СВО. 

Виклад основного матеріалу. Починаючи аналіз системи підготовки військових 

фахівців у збройних силах будь якої країни, доцільно розглянути модель кар’єри офіцерського 

складу, що прийнята у цих збройних силах. 
Порядок проходження військової служби військовослужбовцями ЗС РБ визначається 

наказом міністра оборони Болгарії «Про затвердження моделі розвитку кар'єри 

військовослужбовців міністерства оборони, структур прямого підпорядкування міністру 

оборони і болгарської армії» [1].  

Наказом визначено, що побудова кар'єри офіцерів здійснюється з урахуванням займаних 

раніше ними посад та у відповідності до отриманого рівня  вищої освіти. При цьому модель 

кар’єри передбачає дві траєкторії:  

«командна» - включає посади, для заняття яких військовослужбовець повинен мати 

військове звання офіцера і військову спеціальність (спеціалізацію), отриману після закінчення 

ВЗВО; 

«професійна» - включає посади, для заняття яких військовослужбовець повинен мати 

військове звання офіцера і цивільну спеціальність (спеціалізацію), отриману після закінчення 

вищого цивільного навчального закладу. 

Курсантам, які закінчили ВЗВО та здобули вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня 

(ОКР) «бакалавр» за замовленням міністерства оборони, присвоюється військове звання 

лейтенанта і вони призначаються на вакантні офіцерські посади в міністерстві оборони 

(військових частинах безпосереднього підпорядкування міністерству оборони), а також в 

збройних силах РБ, відповідно до отриманої військової спеціальності (спеціалізації). 

Курсантам, які закінчили ВЗВО на замовлення інших міністерств, присвоюється військове 

звання лейтенанта та їх зараховують у запас. Курсанти, які не склали державні іспити або не 

захистили дипломну роботу, присвоюється військове звання кандидата в офіцери - 1-го класу. 

Особам після завершення навчання у цивільних вищих навчальних закладах або ВЗВО 

за кордоном для потреб міністерства оборони, присвоюється військове звання лейтенанта. 

Міністром оборони вони тимчасово призначаються на посади слухачів ВЗВО РБ, проходять 

спеціальний курс підвищення військової кваліфікації терміном до 4-х місяців, після чого 

призначаються на відповідну посаду. За рішенням вченої ради ВЗВО в залежності від 

спеціальності підготовки та вищого навчального закладу, де проходило навчання, для слухача 

складається індивідуальний план для придбання ним кваліфікації офіцера тактичного рівня 

військового управління. 

Офіцери, які отримали вищу освіту ОКР «бакалавр», можуть займати посади, що мають 

штатно-посадові категорії від лейтенанта  до капітана (капітан-лейтенанта). 

Умови переходу до наступної категорії офіцерів з підвищенням у військовому званні: 

старший офіцер (для командних посад) - після завершення навчання у військової академії 

(ВА) і здобуття ОКР «магістр» за спеціальністю «Організація і управління військовими 

формуваннями на оперативно-тактичному рівні» в галузі «Військова справа» або у 

закордонному військовому закладі, еквівалентному ВА або здобуття ОКР «магістр» за 

цивільною спеціальністю (для професійних посад). 

Кваліфікаційні вимоги до офіцерів, які направляються на навчання до ВА, для здобуття 

ОКР «магістр» за спеціальністю «Організація і управління військовими формуваннями на 

оперативно-тактичному рівні» - перебування у військовому званні капітана (капітана-

лейтенанта) не менше 2-х років, або знаходженні на посаді з штатно-посадовою категорією 

капітана (капітан-лейтенанта) не менше 1-го року, або більш високе офіцерське звання. 

Максимальний вік для направлення офіцера на навчання: очна форма навчання - 40 років; 

заочна форма навчання - 45 років. 
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Офіцери, які отримали вищу освіту ОКР «магістр», можуть займати посади, що мають 

штатно-посадові категорії майора (капітана - 3-го рангу) та підполковника (капітана 2-го рангу). 

Для призначення на посади з штатно-посадовою категорією полковника (капітана -1-го 

рангу) та вище, офіцер повинен мати ОКР «магістр» за спеціальністю «Стратегічне управління 

обороною і збройними силами» (для офіцерів, які займають командні посади) або за 

спеціальністю «Стратегічне управління безпекою та обороною» (для офіцерів, які займають 

професійні посади), що отриманий у ВА або в закордонному військовому закладі, 

еквівалентному ВА. 

Кваліфікаційні вимоги до офіцерів, які направляються на навчання за спеціальністю 

стратегічного рівня управління у ВА - перебування у військовому званні підполковника 

(капітана 2-го рангу) не менше 2-х років або перебування у військовому званні полковника. 

Максимальний вік для направлення офіцера на навчання - 49 років 

Правовою основою СВО у РБ є Конституція РБ [2], Закони РБ «Про народну освіту»[3], 

«Про вищу освіту» [4], «Про оборону та військову службу»[5], «Про професійну освіту і 

кваліфікацію»[6], постанови кабінету міністрів РБ [7, 8], накази міністра освіти та науки РБ [9] 

та накази міністра оборони РБ [10, 11] тощо. 

Військова освіта в РБ інтегрована до національної системи освіти на засадах єдиної 

законодавчої та нормативно-правової бази з урахуванням особливостей підготовки військових 

фахівців для збройних сил та інших військових формувань держави. СВО забезпечує 

підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації осіб рядового, сержантського 

(старшинського) та офіцерського складу, побудована за видовим принципом і поєднана з 

системою воєнної науки. Вона, як система, містить такі структурні елементи: органи 

управління, що здійснюють керівництво у сфері військової освіти; мережа  навчальних 

закладів, учасники освітнього процесу; нормативно-правові акти, що врегульовують питання 

підготовки військових фахівців; рівні та ступені освіти; кваліфікації; галузі знань, 

спеціальності і спеціалізації; ліцензії на провадження освітньої діяльності, стандарти освітньої 

діяльності та стандарти освіти. Управління СВО здійснюється безпосередньо Міністром 

оборони РБ.  

Підготовка осіб на посади офіцерського складу тактичного рівня військового управління 

для ЗС РБ здійснюється у Національному військовому університеті імені Василя Левського 

(м. Велико Тирново) та у Вищому морському училищі «Н. Я. Вапцаров» (м. Варна). 

Національний військовий університет імені Василя Левського (НВУ) був створений за 

рішенням Національних зборів РБ в 2002 році шляхом перетворення Вищої військової школи 

співдружності «Василь Левскі» (м. Велико Тирново), Вищого військового училища артилерії 

та протиповітряної оборони «Панайот Волов» (м. Шумен) і Вищої школи протиповітряної 

оборони «Георгій Беньковсій» (м.  Долна Митрополія). В період 2004-2005 років у НВУ була 

впроваджена система управління якістю, крім того, були успішно завершені процедури 

інституційної акредитації. 

Основні завдання, що  виконує НВУ [12]: навчання курсантів для отримання ОКР 

«бакалавр»; навчання студентів для отримання ОКР «бакалавр» і «магістр»; підготовка 

ад’юнктів та аспірантів до науково-педагогічної і наукової діяльності; проведення наукових і 

прикладних досліджень; видавнича, інформаційна, культурна та спортивна діяльність; 

підготовка і підвищення кваліфікації сержантів. 

До складу університету входять: командування (начальник та його заступники), 

управління (відділи: персоналу; організації освітньої та наукової діяльності; фінансів; 

логістики; планування та управління ресурсами і державними закупівлями; комунікаційних та 

інформаційних систем, служби: інформаційної безпеки, зв'язків з громадськістю; культурно-

інформаційна; архів), академічна частина (центр професійної і безперервної освіти у складі 

3-х секторів - дистанційного навчання; комп'ютерного моделювання; післядипломної освіти, 

підвищення кваліфікації і розвитку кар'єри, професійний сержантський коледж, 

загальновійськовий факультет у складі кафедр: військових наук; комунікаційних та 

інформаційних систем; управління ресурсами і технологіями; захисту населення та 
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інфраструктури; логістики; національної і регіональної безпеки; спеціалізованого навчання, 

факультет артилерії, ППО, засобів зв'язку та інформаційних систем у складі кафедр: 

артилерії; проектування озброєння і військової техніки; протиповітряної оборони; 

комп'ютерних систем і технологій; інформаційної безпеки; мереж та систем зв'язку, 

факультет авіації у складі кафедр: систем авіаційного озброєння і навігації; авіаційної 

техніки; електротехніки, автоматизації та інформаційних систем; електроніки, навігації та 

зв'язку в авіації, загальноуніверситетські кафедри: лідерства; тактики; військової психології; 

фізичної підготовки і спорту; іноземних мов, Інститут наукових досліджень та інновацій, 

духовий оркестр; бібліотека; видавничий комплекс; медичний пункт; сервісні центри з 

ремонту та обслуговування.  

10 червня 2016 року НВУ отримав інституційну акредитацію в Акредитаційній Раді 

Національного агентства з оцінки та акредитації (NEAA) терміном на 6 років. NEAA надало 

позитивну оцінку організації  дистанційного навчання в університеті. Загальна чисельність 

тих, хто навчається (курсантів, студентів, ад’юнктів та аспірантів) – 4200 осіб [12]. 

Відповідно до наданої ліцензії підготовка фахівців може проводитися у галузях: 

«9.2 Військова справа» (чисельність тих, хто навчається, за ОКР «бакалавр» - до 1000 осіб, 

спеціальність «Управління військовими підрозділами на тактичному рівні», форма навчання - 

очна); «9.1 Національна безпека», «3.7 Адміністрація та управління»; «5.2 Електротехніка, 

електроніка та автоматизація»; «5.3 Комунікаційне та комп'ютерне обладнання; 

«5.5 Транспорт, навігація та авіація», «5.13 Загальна інженерія» за певними цивільними 

спеціальностями. 

Підготовка осіб на посади офіцерського складу тактичного рівня військового управління 

здійснюється з ОКР «бакалавр» за очною формою навчання. Зазначена підготовка проводиться 

в за спеціальністю «Організація та управління військовими підрозділами на тактичному рівні» 

з відповідними спеціальностями. Прийом на навчання до НВУ за відповідною військовою 

спеціалізацією здійснюється у разі якщо чисельність військових фахівців, що замовляється, 

встановлена не менш ніж 5 осіб. Так, у 2017 році здійснено прийом курсантів на 1-й курс навчання 

до НВУ загальною чисельністю 265 осіб, за такими військовими спеціалізаціями [12]: 

«Механізовані і танкові війська» - 25 осіб; «Розвідка» - 18 осіб; «Радіоелектронна розвідка та 

радіоелектронна боротьба» - 9 осіб; «Польова артилерія» - 33 особи; «Артилерійське і зенітне 

озброєння, стрілецька зброя, оптика та боєприпаси» - 18 осіб; «Інженерні війська» - 9 осіб; 

«Війська РХБЗ» - 6 осіб; «Військовий льотчик» - 5 осіб; «Управління польотами» - 12 осіб; 

«Літаки та авіаційні двигуни» - 5 осіб; «Танкова і автомобільне техніка» - 22 особи; «Військові 

комунікаційні та інформаційні системи (комунікаційні технології)» - 21 особа; «Військові 

комунікаційні та інформаційні системи (комп'ютерні системи та технології)» - 19 осіб; «Засоби 

пересування та транспорту» - 33 особи;  «Війська ППО сухопутних військ» - 12 осіб; 

«Радіотехнічні війська» - 8 осіб; «Авіаційне електрообладнання та автоматичні системи 

управління» - 10 осіб. Не проведено набір на спеціалізації: «Військова поліція»; «Радіоелектронне 

обладнання літаків»; «Оборона аеродрому»; «Навігаційні, комунікаційні та інформаційні 

системи»; «Авіаційне озброєння»; «Зенітно-ракетні війська». Термін навчання за всіма 

військовими спеціалізаціями становить 5 років. 

До кандидатів на навчання у НВУ за військовими спеціалізаціями висуваються наступні 

вимоги [13]: мати повну середню освіту; бути придатним для військової служби; бути 

громадянами РБ та не мати іншого громадянства; не мати судимість за умисний злочин 

загального характеру; не страждати на психологічну хворобу; мати вік до 23 років станом на 

31 грудня року вступу; мати зріст – понад 150 см і вагу – понад 50 кг (для чоловіків),  зріст – 

понад 150 см і вагу – понад 48 кг (для жінок). Для кандидатів на навчання за фахом військового 

льотчика існують додаткові вимоги: максимальний  зріст – 185 см і максимальна  вага – 80 кг. 

Кандидати, старші 23 років, можуть бути допущені до конкурсних іспитів відповідно до  

дозволу міністра оборони РБ. 

Під час конкурсного відбору кандидати проходять: загальний освітній тест; іспит з 

фізичної підготовки; психологічне оцінювання; медичний огляд, письмовий тест на знання 
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англійської, французької чи німецької мови – необов’язковий. За участь у конкурсному 

відборі, у тому числі проходження медичного огляду, психологічного оцінювання, кандидати 

сплачують особисті кошти  (30 -70 болгарських левів). 

Іспит з фізичної підготовки проводиться за вправами та нормами оцінки відповідно до 

Єдиного тесту для військовослужбовців ЗС РБ. Тривалість іспиту - до 5 годин. Він передбачає 

перевірку фізичної підготовки кандидатів на навчання з наступних вправ: підйом корпусу тіла 

за допомогою м’язів пресу живота (за 1 хвилину); віджимання тілу від підлоги за допомогою 

м’язів рук (протягом 1 хвилини); човниковий біг - 10х10 метрів, крос - 1000 м. 

Психологічне оцінювання кандидатів на навчання здійснюється за авторськими 

методиками, які розроблені фахівцями НВУ. Кандидати на навчання за спеціалізаціями  

«Військовий льотчик» та «Управління польотами» проходять додаткове психологічне 

оцінювання, що проводиться за спеціальними методиками у Військово-медичної академії. 

Підготовка майбутніх офіцерів у НВУ має такі складові: академічна, військова, 

лідерська, мовна (у смислі вивчення іноземних мов) та фізична. В основу підготовки 

покладається принцип посилення практичної складової навчання. 

Академічна підготовка забезпечує отримання ОКР «бакалавр» за цивільною 

спеціальністю. Вона дає необхідні теоретичні знання, логічні моделі та практичні навички, які 

складають основу для підготовки військового фахівця. Військова підготовка включає в себе 

наступні складові: початкове військове навчання, базове військове навчання, 

загальнотактичне та тактичне спеціальне навчання, військове спеціальне навчання, технічне 

навчання та практичне навчання (військове стажування). Лідерська підготовка відбувається 

на модульній основі під час проведення як теоретичних, так й практичних занять протягом 

усього навчального курсу. Мовна підготовка (вивчення іноземної мови) завершується 

обов'язковим визначенням рівня володіння іноземною мовою (не нижче 2-2-2-2 за вимогами 

стандарту НАТО STANAG-6001). Фізична підготовка відбувається протягом навчального 

курсу під час проведення навчальних занять та факультативно. Вона оцінюється один раз на 

рік і завершується державною атестацією. 

Навчання курсантів з отриманням ОКР «бакалавр» забезпечує: отримання відповідної 

професійної підготовки у галузі знань «Військова справа» та фундаментальне навчання за 

однією з цивільних спеціальностей; засвоєння широких теоретичних знань та прищеплення 

певних практичних навичок; набуття навичок щодо самостійної професійної роботи та роботи в 

команді; створення умов для навчальної мобільності та міжнародного визнання отриманих 

знань та набутих компетенцій; набуття навичок самостійної адаптації відповідно до змін умов 

у реалізації фахових знань. 

Підготовка за відповідним фахом здійснюється шляхом вивчення обов'язкових, 

вибіркових та факультативних навчальні дисципліни. Обов'язкові навчальні дисципліни 

забезпечують базову підготовку, яка є основою для засвоєння професійних компетенцій 

офіцера. Вибіркові навчальні дисципліни дають конкретні фахові знання та навички. 

Факультативні навчальні курси дають можливість здобувачу набути знань та навичок у різних 

галузях науки відповідно до інтересів тих, хто навчається. 

Навчання для отримання ОКР «бакалавр» завершується державними іспитами або 

захистом дипломної роботи. Державні іспити або захист дипломної роботи відбувається перед 

державною комісією, до складу якої повинні входити не менше трьох професорів і доцентів. 

Випускники НВУ, які успішно виконали навчальний план та засвоїли відповідну навчальну 

програму отримують дипломи про вищу освіту ОКР «бакалавр» за відповідною спеціальністю 

з професійною кваліфікацією офіцера, а також з професійною кваліфікацією, яка відповідає 

спорідненої цивільної спеціальності. Вони мають можливість продовжити навчання за 

спеціальністю ОКР «магістр» як у цивільній, так й у військової галузі знань. 

Підготовка військових моряків для ЗС РБ здійснюється у Вищої військово-морської школі 

«Н. Я. Вапцаров» (м. Варна) (ВВМШ), яка є найстарішою технічною школою у РБ, а її історія 

та поточна діяльність підтверджують, що вона є найавторитетнішим навчальним центром для 

підготовки моряків [14]. 
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Головними завданнями ВВМШ є: підготовка офіцерів ВМФ з вищою освітою одночасно 

за військовим і цивільним фахом; підготовка цивільних моряків з вищою освітою; підвищення 

кваліфікації моряків; проведення наукових досліджень в інтересах реформування ВМФ РБ і 

морської промисловості; 

ВВМШ у 2012 році отримала інституційну акредитацію в NEAA терміном на 6 років. 

Загальна чисельність, тих хто навчається (курсантів, студентів, ад’юнктів та аспірантів) може 

складати понад 3300 осіб. 

Відповідно до наданої ліцензії підготовка фахівців проводиться у галузях: «9.2 Військова 

справа» (чисельність тих, хто навчається, за ОКР «бакалавр» - до 250 осіб, спеціальність 

«Управління військовими підрозділами на тактичному рівні», форма навчання - очна); 

«3.7 Адміністрація та управління»; «5.5 Транспорт, навігація та авіація» за певними 

цивільними спеціальностями. Термін навчання за всіма спеціальностями ОКР «бакалавр» – 4 

роки, з військовою спеціалізацією, що передбачає отримання 2-х дипломів, становить 5 років. 

До складу ВВМШ входять: командування (начальник та його заступники), управління 

(відділи: персоналу; організації освітньої та наукової діяльності; фінансів; логістики; 

планування та управління ресурсами і державними закупівлями; комунікаційних та 

інформаційних систем, служби: інформаційної безпеки, зв'язків з громадськістю; культурно-

інформаційна; архів), академічна частина  професійний старшинський коледж; факультет 

навігації у складі кафедр: організації і управління військовими підрозділами на тактичному 

рівні; суднобудування; електроніки; експлуатації суден і портів; менеджменту і логістики; 

мовної підготовки і прикладної лінгвістики, інженерний факультет у складі кафедр: 

суднових енергетичних систем; електротехніки; технічної механіки; ремонту суден; 

математики і фізики; інформаційних технологій, загальні кафедри: лідерства; тактики; 

військової психології; фізичної підготовки і спорту, відділ післядипломної освіти, духовий 

оркестр; бібліотека; видавничий комплекс; медичний пункт; сервісні центри з ремонту 

та обслуговування.  

Факультет навігації здійснює підготовку офіцерів за спеціальністю - «Організація і 

управління тактичними підрозділами ВМФ» зі спеціалізаціями: «Морська навігація» і 

«Морські комунікації та радіотехнічні системи», а інженерний факультет – за спеціальністю 

«Суднові машини та механізми» з спеціалізацією «Суднові машини та механізми для ВМФ». 

Підтримка високої якості навчання є традиційним пріоритетом в роботі ВВМШ. Вона є 

першим ВНЗ РБ, який впровадив систему управління якістю. В 2000 році спочатку тільки за 

спеціальністю «Навігація» за стандартом BDS EN ISO 9001:1994, а через три роки, в грудні 

2003 року, була впроваджена комплексна система управління якістю навчання та академічного 

персоналу відповідно до стандарту BSEN ISO 9001:2000. До існуючого міжнародного 

стандарту якості ISO 9001:2008 ВВМШ приєдналася в 2009 році. Організацією, що проводила 

сертифікацію та аудиторську перевірку, є LLoyd's Register Quality Assurance. 

Зміст, структура, завдання та основні документи системи управління якістю у ВВМШ 

відповідають вище зазначеним нормативно-правовим актам, а також, Міжнародної конвенції 

про стандарти підготовки, сертифікацію моряків та несення вахти (ПДНВ-78/95) [15], 

рекомендаціям ІМО і правилам Виконавчого агентства з морського управління. Метою 

системи управління якістю є якісна організація освітньої діяльності за всіма спеціальностями 

підготовки, а також діяльності всіх навчальних, адміністративних та інших підрозділів в 

школі. Зміст навчальних планів і програм навчальних дисциплін, а також загальна організація 

навчального процесу в ВВМШ спрямовані на забезпечення європейських і світових освітніх 

стандартів. 

В результаті навчання випускник отримує вищу освіту ОКР «бакалавр» за спеціальністю 

«Організація і управління військовими підрозділами на тактичному рівні» (з певною 

спеціалізацією) у галузі «Військова справа» та за певною цивільною спеціальністю у галузі 

«Транспорт, навігація та авіація». 

Мета підготовки у ВВМШ - підготувати офіцера ВМФ для керівництва бойовою 

частиною військового корабля, бойового застосування озброєння, виконання обов’язків 
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вахтового офіцера, а також для виконання обов’язків помічника капітана на цивільному судні 

та на берегу - диспетчер судна, судновий агент, брокер, експерт з вантажних перевезень тощо. 

Після проходження підвищення кваліфікації на відповідних курсах у ВВМШ офіцери можуть 

займати посади капітана корабля, офіцера відділу штабу та рівні ним посади. 

Прийом на навчання до ВВМШ за відповідною військовою спеціалізацією здійснюється 

у разі якщо чисельність військових фахівців, що замовляється, встановлена не менш ніж 5 осіб. 

Так, у 2017/2018 навчальному році до ВВМШ був оголошений прийом на навчання за 

спеціальністю «Організація і управління військовими підрозділами на тактичному рівні» за 

спеціалізаціями: «Навігація»; «Суднові машини та механізми для ВМФ»; «Морські 

комунікації і радіотехнічні системи». Відбір кандидатів на навчання проводиться за 

правилами, що аналогічні правилам вступу до НВУ. 

Курсанти, які навчаються на факультеті навігації за спеціалізацією «Навігація», 

отримують спеціальні знання та набувають практичних навичок з навігації, правил 

судоводіння та експлуатації судна, морського зброї, тактики ВМФ, ведення морського бою, 

тощо. Паралельно з військовою підготовкою курсанти  вивчають певні навчальні дисципліни 

за цивільною спеціальністю «Судоводіння».  

Курсанти, які навчаються на інженерному факультеті за спеціалізацією «Суднові 

машини та механізми для ВМФ», отримують військово-інженерні та інші спеціальні знання і 

набувають практичних навичок в області теорії і технічної експлуатації суднових двигунів, 

електрообладнання, турбомашин і парових котлів; властивостей палива, масла і води; 

судноремонтної техніки; військово-морської зброї і тактики ВМФ, пристрів та методів 

боротьби за існування судна, водолазної підготовки, охорони навколишнього середовища 

тощо. Паралельно з військовою підготовкою курсанти вивчають певні навчальні дисципліни 

за цивільною спеціальністю «Суднові машини та механізми».   

Курсанти, які навчаються на інженерному факультеті за спеціалізацією «Військово-

морський зв'язок і радіолокаційні системи» отримують військово-інженерні та інші спеціальні 

знання і набувають практичних навичок в області теорії і технічної експлуатації 

радіолокаційних, радіонавігаційних і гідроакустичних систем, розповсюдження радіохвиль, 

СВЧ і антенних пристроїв, радіосхем і мікропроцесорів, систем зв'язку та комунікацій 

корабля, дротового, мультиплексного та комп'ютерного обладнання, технології та організації 

ремонту електронного обладнання, військово-морської зброї та тактики ВМФ, інженерного 

обладнання і систем захисту корабля, захисту радіозв'язку від перешкод і радіоелектронній 

боротьби тощо. Паралельно з військовою підготовкою курсанти вивчають необхідні навчальні 

дисципліни за цивільною спеціальністю «Судова радіоелектроніка».  

Під час навчання, лекції поєднуються з різними формами практичної підготовки 

курсантів для того, щоб отримати спеціальну і морально-психологічну підготовку, фізичне 

зміцнення і якості справжнього лідера. Основними видами практичної підготовки є: літній 

табір для морської практики; вітрильні походи; заняття з фізичної підготовки і плавання; 

навчальна практика на військових кораблях та торгових судах; навчальна практика зі 

зарубіжної навігації; водолазна підготовка; підготовка на тренажерах і симуляторах; стрільба 

з особистої зброї;  артилерійська стрільба зі  зброї військових кораблів; тренування з торпедної 

стрільби. Підготовка морських офіцерів забезпечена потужної навчально-матеріальною 

базою. Всі лабораторії будуються відповідно до найвищих стандартів освіти і використовують 

сучасну базу та сучасні технічні рішення провідних компаній у відповідних напрямках. Зміст 

багатьох навчальних дисциплін відповідає змісту курсів академічних програм Cisco 

Networking Academy і Microsoft IT Academy. Це дозволяє курсантам здобувати міжнародні 

визнані сертифікати в області інформаційних технологій. З цією метою в ВВМШ працюють 

центри сертифікації Pearson VUE і Prometric. Можливість придбати міжнародні визнані ІТ-

сертифікати під час навчання – гарантія успішної професійної реалізації випускників школи як 

в Болгарії так і в усьому світі 

Навчання закінчується складанням державних іспитів з профільної навчальної 

дисципліни, морської тактики та англійської мови. 
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Підготовка осіб офіцерського складу на посади оперативно-тактичного та 

оперативно-стратегічного рівнів здійснюється у Військової академії «С. Раковський» з числа 

тих офіцерів, які мають певний рівень військової підготовки [15].  

ВА проводить підготовку: 

• болгарських офіцерів і цивільних працівників для отримання вищої освіти з ОКР 

«магістр»  за 15 спеціальностями у певних галузях; 

• ад’юнктів, які навчаються за 11 докторськими програмами для здобуття наукового 

ступеню доктора PhD. 

• іноземних студентів та аспірантів з країн Європейського Союзу, Європейського 

економічного та соціального простору та інших країн - відповідно до болгарського 

законодавства та двосторонніх угод. 

Крім того, ВА організовує та проводить 80 спеціальних курсів для підвищення 

кваліфікації фахівців, які працюють в галузі національної безпеки та оборони. Документи про 

здобуття відповідного рівня вищої освіти та підвищення кваліфікації (дипломи та свідоцтва) 

випускників ВА відповідають державним зразкам.  

ВА сертифікована регістром Ллойда  на відповідність вимогам системи менеджменту  

якості ISO 9001 до липня 2018 року. Вона має інституційну акредитацію, надану Радою з 

акредитації АЕА NEAA від 06.10.2016 р. Термін дії акредитації становить 6 років, потужність 

академії визначається 1400 слухачами, студентами та ад’юнктами. Існує також позитивна 

оцінка середовища дистанційного навчання в академії. 

ВА отримала акредитацію в п’яти областях вищої освіти і шості галузях, включених в 

класифікатор областей вищої освіти, зокрема: «Історія та археологія»; «Психологія»; 

«Інформатика і комп’ютерні науки»; «Комунікаційна і комп’ютерна техніка»; «Національна 

безпека» і «Військова справа». Це надає ВА дозвіл здійснювати підготовку як військових, так 

й цивільних фахівців [17]. 

Підготовка офіцерських кадрів здійснюється у галузі «Військова справа» за 

спеціальностями: «Стратегічне управління оборонною та збройними силами» з кваліфікацією 

«офіцер оперативно-стратегічного рівня військового управління» та «Організація та 

управління військовими формуваннями на оперативно-тактичному рівні» з кваліфікацією 

«офіцер оперативно-тактичного рівня військового управління»." 

До складу ВА входять [18]: командування (начальник та його заступники: з навчальної 

та наукової роботи; з озброєння та логістики); адміністративні структури (канцелярія 

начальника академії, відділи: навчальної та наукової роботи; адміністративний; логістики, 

сектори: транспортний; видавничий; планування та організації державних закупівель, 

бібліотека), навчальні підрозділи (факультети національної безпеки та оборони; командно-

штабний; кафедра іноземних мов, науково-дослідний інститут; центр миротворчих операцій; 

центр підвищення кваліфікації, дистанційного навчання і комп’ютерного моделювання), 

духовий оркестр; бібліотека; видавничий комплекс; медичний пункт; сервісні центри з 

ремонту та обслуговування. 

Оперативно-тактичний рівень військової освіти та ОКР «магістр» за спеціальністю 

«Організація і управління військовими формуваннями на оперативному рівні» в галузі 

«Військова справа»  може бути отримана офіцерами, які мають ступінь бакалавра в галузі 

військового професійного навчання, що отримана у ВЗВО РБ або за кордоном, та які відповідають 

зазначеним вище кваліфікаційним вимогам.  Термін навчання - 1 рік 2 місяці (форма навчання 

- очна) та 2 роки (форма навчання - заочна). 

Кандидати на навчання під час конкурсного відбору здають іспит з тактичної підготовки 

(письмово та усно) і з фізичної підготовки. 

Навчання здійснюється за спеціалізаціями: «Сухопутні війська»; «Військово-повітряні 

сили»; «Військово-морські сили»; «Логістика»; «Комунікаційні та інформаційні системи»; 

«Адміністративні процеси та заходи»; «Інформація про безпеку та оборону». 

Навчання слухачів спрямовано на інтелектуальний, професійний і моральний розвиток, 

набуття компетентностей, що необхідні для їх реалізації в якості офіцерів оперативно-
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тактичного рівня військового управління. Випускники спроможні якісно виконувати завдання, 

що визначені для болгарської армії в системі колективної безпеки та оборони, захисту 

населення і територіальної цілісності країни, а також під час участі в операціях 

багатонаціональних сил. 

Навчання за цією спеціальністю надає випускникам рівень освіти і кваліфікацію, що 

необхідні для їх призначення на посади: в департаментах міністерства оборони та агенції 

державної безпеки РБ; в департаментах, управленнях та відділах генерального штабу ЗС РБ; в 

головних управленнях (управленнях), відділах та службах у штабах видів та родів ЗС; в штабах 

бригад сухопутних військ, ВПС та ППО та військово-морських баз; заступників командира 

полку та командирів окремих військових частин (батальйон, ескадрилья тощо); у складі 

болгарських або багатонаціональних формувань (штабах) під час проходження військової 

служби за межами території РБ; в штаб-квартирі НАТО, органах міжнародних організацій, що 

створені у зв'язку з участю РБ в реалізації міжнародних договорів та ініціатив. 

Оперативно-стратегічний рівень військової освіти та ОКР «магістр» за спеціальністю 

«Стратегічне управління обороною і збройними силами» може бути отримана офіцерами, які 

мають ОКР «магістр» в галузі військового професійного навчання, що отримана у ВЗВО РБ 

або за кордоном. Кандидати на навчання під час конкурсного відбору здають іспити з 

оперативного мистецтва (письмово та усно) і з фізичної підготовки.  

Термін навчання - 1 рік (форма навчання - очна). 

Протягом навчання слухачі отримують знання щодо проблем міжнародної і національної 

безпеки, функціонування органів системи національної безпеки, теорії та практики 

стратегічного управління обороною та збройними силами. Удосконалюються їх практичні 

навички прийняття стратегічних рішень, планування та управління операціями ЗС у різних 

умовах навколишнього середовища. Навчання розвиває здатність працювати в 

багатокультурному середовищі та багатонаціональних штабах, які відповідають вимогам 

НАТО. Ці знання та навички є ключовими для керування з’єднаннями та об’єднаннями ЗС з 

врахуванням основних чинників, що формують стратегічне середовище національної безпеки 

та оборони, включаючи планування та керівництво ЗС. Навчальний процес формує 

компетенції для застосування сучасних методів і підходів для аналізу та оцінки, що необхідні 

для вирішення питань стратегічного керівництва обороною та ЗС. 

Випускники можуть бути призначені на керівні посади стратегічного рівня в міністерстві 

оборони, ЗС РБ, НАТО та ЄС.  

Ступінь магістра за акредитованими спеціальностями в галузі «Національна безпека»  

може бути отримана цивільними особами, які мають ОКР «бакалавр» або «магістр» в інших 

галузях освіти, що отриманий у ВНЗ РБ або за кордоном.  Термін їх навчання залежить від 

спеціальності, раніш здобутого рівня вищої освіти та форми навчання: очно (1 рік або 1 рік і        4 

місяці), вечерня (1,5 роки), заочна  (2 роки) та дистанційна (2 роки). 

Навчальна програма надає можливість для міждисциплінарної підготовки фахівців з 

питань національної та міжнародної безпеки, цивільно-військових відносин, а також 

управління збройними силами. Ті, хто навчаються, здобувають систематизовані знання про 

нові можливості та проблеми безпеки, проблеми та перспективи процесу європейської 

інтеграції та загальної політики безпеки і оборони ЄС, нинішній стан НАТО і трансатлантичні 

відносини, особливо в країнах Південно-Східної Європи, регіону Чорного моря і Близького 

Сходу. У процесі навчання вони знайомляться з системою національної безпеки, вивчають 

актуальні питання стратегії безпеки, криз, як соціальний феномен і особливості антикризового 

управління. 

Випускники отримують кваліфікацію «магістр національної безпеки та оборони» та 

мають право бути призначені на посади в органах державної влади та місцевого 

самоврядування, організаціях, що займаються питаннями національної безпеки, в 

міжнародних органах управління колективною безпекою.  

Висновки. За оцінкою болгарських фахівців, існуюча система військової освіти Болгарії 

успішно пройшла період трансформації збройних сил до вимог НАТО, використовує досвід 
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підготовки військових фахівців у розвинутих країнах-членах альянсу з урахуванням 

особливостей національної системи освіти, має ряд переваг, а саме: дозволяє створити значний 

кадровий потенціал для збройних сил; забезпечує потреби у сфері підготовки кандидатів на 

проходження професійної військової служби; забезпечує потреби щодо удосконалення 

професійної підготовки офіцерських кадрів; має значний науковий потенціал у сфері 

військової техніки і національної безпеки; має необхідний матеріально-технічний потенціал 

(інфраструктура, забезпечення лабораторій тощо); існує можливість отримання фінансових 

засобів на утримання навчальних закладів за межами міністерства оборони.  
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к.т.н., доц. Черных Ю.А, Черных О.Б. 

СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ ОФИЦЕРСКИХ КАДРОВ 

В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РЕСПУБЛИКИ БОЛГАРИЯ 

 

В статье рассмотрен опыт подготовки офицеров для вооруженных сил республики 

Болгария. Проанализирована модель построения карьеры офицера, начиная с присвоения 

первичного офицерского звания, до присвоения воинского звания высшего офицерского состава. 

Приведены сведения о существующей сети военных учебных заведений для подготовки офицеров 

тактического, оперативно-тактического и оперативно-стратегического звеньев военного 

управления сухопутных войск, военно-воздушных сил и военно-морских сил. Приведены 

требования к поступающим в военные учебные заведения различных ступеней подготовки. 

Указанны варианты организации подготовки офицеров на первичные должности. Приведены 

сроки подготовки военных специалистов на тактическом, оперативно-тактическом и 

оперативно-стратегическом уровнях. Проведен анализ содержания подготовки офицерских 

кадров для различных видов вооруженных сил и различных уровней военного управления. Сделан 

вывод о качестве подготовки офицерских кадров для вооруженных сил республики Болгарии. 

Ключевые слова: система военного образования, вооруженные силы республики Болгария, 

сеть военных учебных заведений, опыт подготовки офицеров. 

 

Ph.D. Chernykh J, Chernykh O. 

OFFICER TRAINING SYSTEM IN THE ARMED FORCES 

OF THE REPUBLIC OF BULGARIA 
 

The article examines the experience of officers’ training for the armed forces of the Republic of 

Bulgaria. The officer’s career model formation from receiving primary officer rank to receiving high officer 

rank has been analyzed. The article provides information on the existing network of military educational 

institutions for the officer training of tactical, operational-tactical and operational-strategic level of military 

command of the land forces, air forces and naval forces. Requirements for admission to military educational 

institutions for the officer training of different levels of training has been given. The terms of military 

specialists’ training on operational-tactical and operational-strategic level have been defined. The analysis 

of the content of officer training for different armed services of the armed forces and different levels of 

military administration has been conducted.  

The current system of military education in Bulgaria has successfully undergone a period of 

transformation of the armed forces to the requirements of NATO. It uses the training experience of military 

experts in developed member countries of the alliance taking into account the peculiarities of the national 

education system.  

Bulgarian system of military education has several advantages: it allows to create a significant 

personnel potential for the armed forces; provides needs in the field of training of candidates for 

professional military service; provides needs for improvement of professional training of officer personnel; 

has a significant scientific potential in the field of military equipment and national security; has the 

necessary material and technical potential (infrastructure, laboratory support, etc.). There is a possibility 

of financial resources obtaining for the maintenance of educational institutions outside the ministry of 

defense. 

Keywords: military education system, armed forces of Bulgaria republic, network of military 

educational establishments, officers’ training experience. 
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УВАГА! 

Автори статті «Методологія розробки комплексних систем захисту інформації в 

сучасних інформаційно-телекомунікаційних системах» Оксіюк О.Г., Шестак Я.В., 

опублікованої у «Збірнику наукових праць Військового інституту Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка» № 50, приносять свої вибачення Онацькому Олександру 

Віталійовичу за використання у своїй статті його матеріалів без посилання на автора та 

зобов’язуються у своїх роботах не робити посилань на дану статтю. 
  



 
 

220 
 

АЛФАФІТНИЙ ПОКАЖЧИК 

 

 

Аронов А.О.  70 Краснік А.В. 115 Мясищев А.А.  126 

Артемов В.Ю.  178 Кубявка Л.Б.  97 Огнева А.М. 87 

Банзак О.В. 32,62 Кубявка М.Б. 97 Огнєвий О.В. 87 

Бахвалов В.Б. 7 Кудряшов В.А.  32 Охрамович М.М. 37 

Бойко Р.В.  134 Кульпак Н.В.  161 Ряба Л.О. 76 

Бондаренко Т.В. 46 Лалетін С.П.  97 Сєлюков Д.О.  87 

Геренко О.А. 171 Лещенко О.І. 32 Сєлюков О.В. 134 

Головенський В.В.  12 Лєнков Є.С. 56 Сизов А.І.  186 

Городянська Л.В.  186 Лєнков О.С. 76 Слободянюк К.М.  46 

Джулій В.М. 76,104 Лєнков С.В., 46,104 Солодєєва Л.В.  115 

Єргієв Г.Н. 32 Литвиненко Н.І.  178 Ступницька О.І.  195 

Жиров Г.Б. 87,161 Лісіцина І.М.  146 Трубіна Н.Ф. 146 

Камєнєва А.В.  146 Лоза В.М. 134 Хірх-Ялан В.І.  7 

Коваленко Ю.Б.  22 Маслов О.В.  62 Хмельницький Ю.В. 46,134,161 

Кожедуб О.В. 191 Мірошніченко О.В.  115 Черних О.Б. 204 

Козлюк І.О. 22 Мокрицький В.А. 62 Черних Ю.О.  204 

Колісник О.Л.  191 Морозова К.Ю.  171 Шевченко В.В. 37 

Кравченко О.І.  37 Муляр І.В.  104,115 Шпінарева І.М. 171 

 

 

 

  



 
 

221 
 

 УВАГА! ЗМІНИЛИСЯ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ!  

(Статті, що не відповідають вимогам, прийматися до розгляду не будуть!) 

 

Вимоги до оформлення статей у «Збірник ВІКНУ» 

 

Українською мовою                               ЗРАЗОК 

 

11 пт 

курсив, 

жирний 

 

КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИМИ ПРИСТРОЯМИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЖЕСТІВ 

 

Для керування електронними пристроями, для сучасного користувача 

важливими критеріями є такі, як: зручність та простота керування. Для того щоб 

надати користувачу такі можливості та зручності в використанні, є досить 

доцільною розробка системи, яка б надавала такі можливості. Керування системою, 

яка працює на основі жестів, є надзвичайно перспективним, та  може суттєво 

полегшити користувачу роботу з нею, тому що, жести які потрібні для керування 

системою, можуть бути інтуїтивно зрозумілими користувачу, порівняно з іншими 

системами які працюють за допомогою комбінацій клавіш.  

Для вирішення задач керування за допомогою жестів, пропонується програмно-

апаратний комплекс, який побудований на основі різних модулів, кожен з яких в свою 

чергу виконує відповідну роль в системі, наприклад знаходить точку інтересу з 

множини чи вираховує глибину сцени. Також в системі є ядро, яке відповідає за аналіз 

модифікаторів та жестів. На основі даних модулів стає можливо створити 

систему, яка б працювала на основі жестів. Але для створення даної системи, 

потрібно вирішити певні задачі, такі як: сегментація, скелетизація, спостереження. 

Кожна з яких містить в собі відповідні математичні моделі та визначення. 

Запропонований програмно-апаратний комплекс для керування природніми 

жестами. Суть програмно-апаратного комплексу полягає в тому, щоб забезпечити 

користувача таким інтерфейсом, щоб він виконував роботу знаходячись частково 

віддалено від робочого місця, чи маніпулював інструментами на відстані, тобто за 

допомогою жестів. Використання пропонованого програмно-апаратного комплексу 

дозволить покращити показники стерильності в операційних, підвищити технічну 

безпеку під час виконання безпосередньої роботи користувача з приладами. 

Ключові слова: штучний інтелект, контролери, модулі, жести, глибина сцени, 

точка інтересу, аналіз модифікаторів, аналіз жестів, сегментація, скелетизація, 

спостереження. 

 

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ СТАТТІ 

 

12 пт 

 

НЕОБХІДНІ ЕЛЕМЕНТИ СТАТТІ: постановка проблеми (задачі) у загальному 

вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз 

Шрифт СТРУКТУРА СТАТТІ 

Українською мовою 

12 пт УДК 32.973.202:07.681                                   д.т.н.,проф. Cтепанов С.В. (ВІКНУ) 

к.т.н., с.н.с. Українець О.В. (ВІКНУ) 

к.т.н. Саленко В.Д. (ВІКНУ) 

12 пт 

жирний 
КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИМИ ПРИСТРОЯМИ ЗА ДОПОМОГОЮ 

ЖЕСТІВ 

   
АНОТАЦІЯ, КЛЮЧОВІ СЛОВА  

 (трьома мовами : українською, англійською, російською) 

Рекомендується наступна структура анотації (обсяг анотації англійською мовою не 

менше 1800 знаків без урахування пробілів): 

мета статті, короткий опис виконаної роботи, висновки по роботі. 
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Таблиці 

 

 

Рисунки 

останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і 

на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, 

яким присвячується дана стаття, формулювання цілей статті (постановка завдання), 

виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів; їх практичного значення та результатів експерименту чи 

впровадження; висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у 

даному напрямку. Література. 

УВАГА! Таблиці і рисунки друкують після посилань Якщо у статті кілька таблиць 

чи рисунків - їх нумерують. Заголовки таблиць і рисунків необхідно розміщувати по 

центру, а нумерацію таблиць праворуч від таблиці (стиль normal, шрифт – Тіmes New 

Roman № 12). Рисунки повинні бути виконані за допомогою редактора Word, згруповані 

і являти собою один графічний об'єкт. Формули та позначення по тексту обов'язково 

набирати за допомогою Equation Editor - редактора формул Word, а не у текстовому 

режимі. У редакторі формул мають бути встановлені такі параметри - розміри: загальний 

– 12 pt. великі індекси – 10 pt , малі індекси – 7 pt, великі символи – 14 pt. малі символи 

– 10 pt: стиль: текст, функції, змінні, матриці-вектори, числа – шрифт Тіmes New Roman, 

для решти стилів – шрифт Symbol, при цьому: строк. грецькі – прямі. Великі за розміром 

вирази та рівняння необхідно записувати у кілька рядків. 
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11 пт 
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жирний 

д.т.н., проф. Cтепанов С.В., к.т.н., с.н.с. Украинец О.В., к.т.н. Саленко В.Д. 

УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫМИ УСТРОЙСТВАМИ С ПОМОЩЬЮ ЖЕСТОВ 

 

Для управления электронными устройствами, для современного пользователя 

важными критериями являются такие, как: удобство и простота управления. Для 

того чтобы предоставить пользователю такие возможности и удобства в 

использовании, достаточно целесообразной разработка системы, которая бы 

предоставляла такие возможности. Управление системой, которая работает на 

основе жестов, чрезвычайно перспективным и может существенно облегчить 

пользователю работу с ней, потому что, жесты которые нужны для управления 

системой, могут быть интуитивно понятными пользователю, по сравнению с 

другими системами работающих с помощью комбинаций клавиш. 

Для решения задач управления с помощью жестов, предлагается программно-

аппаратный комплекс, который построен на основе различных модулей, каждый из 

которых в свою очередь выполняет соответствующую роль в системе, например 

находит точку интереса из множества или высчитывает глубину сцены. Также в 

системе есть ядро, которое отвечает за анализ модификаторов и жестов. На основе 

данных модулей становится возможно создать систему, которая бы работала на 

основе жестов. Но для создания данной системы, нужно решить определенные 

задачи, такие как: сегментация, скелетизации, наблюдения. Каждая из которых 

содержит в себе соответствующие математические модели и определения. 

Предложенный программно-аппаратный комплекс для управления природными 

жестами. Суть программно-аппаратного комплекса заключается в том, чтобы 

обеспечить пользователя таким интерфейсом, чтобы он выполнял работу находясь 

частично удалено от рабочего места, или манипулировал инструментами на 

расстоянии, то есть с помощью жестов. Использование предлагаемого программно-

аппаратного комплекса позволит улучшить показатели стерильности в 

операционных, повысить техническую безопасность при выполнении 

непосредственной работы пользователя с приборами. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, контроллеры, модули, жесты, 

глубина сцены, точка интереса, анализ модификаторов, анализ жестов, 

сегментация, скелетизации, наблюдения. 

 

АНОТАЦІЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ ПОВИННА БУТИ РОЗШИРЕНОЮ ТА  

МАТИ ЗАЛЬНИЙ ОБСЯГ НЕ МЕНШ 1800 ЗНАКІВ. 

Англійською мовою                               ЗРАЗОК 

 

11 пт 

курсив, 

жирний 

Prof. Stepanov S.V., Ph.D. Ukrainets O.V., Ph.D. Salenko V.D. 

CONTROL ELECTRONIC DEVICES USING GESTURES 

 

For management of electronic devices, for today's user important criteria are: 

convenience and ease of management. In order to provide the user with such opportunities 

and usability to use, it is quite reasonable to develop a system that would provide such 

opportunities. Managing a gesture-based system is extremely promising, but can greatly 

facilitate the user to work with it, because the gestures that are needed to manage the system 

can be intuitive to the user, compared to other systems that operate using keyboard shortcuts. 
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To solve the problems of managing using gestures, a software-hardware complex is proposed 

that is based on different modules, each of which in turn plays an appropriate role in the 

system, for example, finds a point of interest from a plurality or calculates the depth of a scene. 

Also, the system has a kernel that is responsible for analyzing modifiers and gestures. Based 

on the data of the modules it becomes possible to create a system that would work on the basis 

of gestures. But for the creation of this system, it is necessary to solve certain problems, such 

as: segmentation, skeletalization, observation. Each of them contains the corresponding 

mathematical models and definitions. Proposed hardware and software complex for 

management of natural gestures. The essence of the software and hardware complex is to 

provide the user with such an interface that he was performing work while being partially 

remote from the workplace, or manipulating tools at a distance, that is, using gestures. The 

use of the proposed software-hardware complex will improve the sterility parameters in the 

operating system, increase the technical safety during the direct work of the user with the 

devices. 

Keywords: artificial intelligence, controllers, modules, gestures, depth of the scene, 

point of interest, analysis of modifiers, gesture analysis, segmentation, skeletonization, 

observation. 
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