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УДК 355.233                                                     д.військ.н., проф. Телелим В.М. (НУОУ) 
к.пед.н., доц. Приходько Ю.І. (ЦВСД НУОУ) 

 

ВІЙСЬКОВА ОСВІТА: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ  
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

 

У статті досліджуються актуальні проблеми інноваційного розвитку  військової освіти в 
контексті двох понять – інноваційної політики та інноваційної діяльності. Інноваційна 
політика – це концептуальні засади, а саме: місія, цілі, закономірності, принципи, основні 
напрями та шляхи реалізації. Інноваційна діяльність – це процесуальна частина реальних дій, 
що базується на принципах, формах, методах, технологіях, складовими якої є суб’єкти, об’єкти 
та продукти. Визначаються принципи зовнішньої та внутрішньої інноваційної військово-
освітянської політики. Інноваційну діяльність пропонується розглядати як у системному, так і 
в  технологічному аспекті з розробленням відповідного понятійно-категоріального апарату. 
Обґрунтовуються принципи та функції інноваційної військово-освітньої діяльності, 
найважливіші напрями продукування інновацій у сфері військової освіти. Показується, що 
рушійною силою, джерелом інноваційного розвитку військово-освітнього процесу, є притаманні 
йому суперечності. Розглядаються чинники, що сприяють пошуку та впровадженню інновацій у 
вищих військових навчальних закладах. 

Ключові слова: військова освіта, проблеми інновацій, інноваційна політика, інноваційна 
діяльність, інноваційна спрямованість, військово-освітній процес, принципи, функції, 
суперечності.  

 
Постановка проблеми. Останніми роками поняття "інновація" як продуктивний 

результат науково-технічного прогресу набуло широкого вжиття в різних галузях знань та 
видах людської діяльності і по суті стало оціночною характеристикою ефективності 
функціонування структур, колективів і органів управління різного призначання. Адже саме 
інновації визначають динаміку соціально-економічного, технологічного, оборонного, 
інтелектуального та культурного розвитку країн, можливості їх інтеграції у найбільш 
розвинуту частину світового співтовариства. Сьогодні "йдеться про суцільне проникнення 
інновацій на всі рівні і сфери людської діяльності, зміцнення інноваційних зв'язків між 
різними секторами промисловості, між економікою та соціумом, перетворення будь-якої 
діяльності на інноватику" [16].  

Важливою складовою  інноваційного руху України є освіта,  що являє собою систему 
підготовки фахівців, неперервного накопичення знань, досвіду, продукування нових знань і 
технологій і в значній мірі сприяє формуванню її інвестиційного потенціалу. Невід’ємною 
частиною загальнодержавної освіти є військова освіта. Актуальність дослідження проблем 
інновацій у військовій освітній сфері викликана такими чинниками: 

введенням в дію низки нормативно-правових документів з питань безпеки, оборони 
держави, захисту її суверенітету та територіальної цілісності [25; 26];  

прийняттям Закону України "Про вищу освіту", необхідністю імплементації його 
положень у практику військово-освітнього процесу [5];  

розробленням нового покоління стандартів вищої військової освіти; 
необхідністю реалізації системного підходу до змісту навчання, до формування у 

військових фахівців визначених компетенцій; 
пошуком шляхів підвищення якості освітньої, наукової, науково-технічної  діяльності 

та якості освіти з урахуванням досвіду проведення антитерористичної операції на сході 
країни, досвіду провідних країн НАТО з ведення збройної боротьби [6; 23]; 

вичерпаністю можливостей традиційних підходів і технологій, що мають місце  у 
військово-освітньому процесі;  

необхідністю пріоритетного фінансування системи військової освіти, модернізації та 
оновлення її матеріально-технічної бази. 

Однією з найважливіших цілей, визначених "Стратегією національної безпеки України" 
є "мінімізація загроз державному суверенітету та створення умов для відновлення 
територіальної цілісності України у межах міжнародно-визнаного державного кордону 
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України, гарантування мирного майбутнього України як суверенної і незалежної, 
демократичної, соціальної, правової держави" [25, розд. 2]. Серед низки завдань, визначених 
Воєнною доктриною України, одним з основних у найближчий час і в середньостроковій 
перспективі є "реформування Збройних Сил України з метою досягнення оперативної і 
технічної сумісності зі збройними силами держав –  членів НАТО"  [26,  п.  17  ].  При цьому 
"Основні зусилля планується зосередити на підвищенні рівня бойової та оперативної 
підготовки військ (сил) з одночасним радикальним оновленням системи управління ними та 
якісних характеристик озброєння і військової техніки, у тому числі прийняття на озброєння 
принципово нових зразків, розроблених на основі сучасних технологій" [26, п. 38]. 

Актуалізація викладених напрямів інноваційного розвитку системи військової освіти  
потребує, по-перше, проведення ґрунтовних теоретичних досліджень зі здобуття реальних 
інноваційних продуктів, по-друге, реального запровадження інновацій у практику 
функціонування вищих військових навчальних закладів щодо підготовки військових фахівців 
різних рівнів і ступенів освіти для Збройних Сил України. 

Аналіз досліджень і публікацій. Дослідженню загальних проблем інноваційної 
політики, інноваційної діяльності присвячено низку наукових праць вітчизняних та 
зарубіжних науковців (Гальчинський А.С., Геєць В.М. Кічігін С.В., Кузьменко В.В., 
Лук’яненко Д.Г., Мединський В.Г., Ніколаєва І.П., ЄвдокімоваТ.Г., Поручник А.М., 
Семиноженко В.П., О.А. Федірко, Філіпс А., Шумпетер Й. та ін.). Так, Мединський В.Г. 
розглядає інноваційну політику на державному рівні. На його думку, – це ..."складова 
частина соціально-економічної політики, яка виражає відношення держави до інноваційної 
діяльності,  визначає цілі,  напрями,  форми діяльності органів державної влади..."  [9,  с.  50].  
Автори статті [8] інноваційну політика розглядають як вплив держави на інноваційну 
діяльність за допомогою прямих та опосередкованих важелів правового та економічного 
регулювання задля розвитку науки і техніки та інноваційних процесів. Слід зазначити, що 
більшість авторів інноваційну політику розглядають в аспекті саме управлінської діяльності. 
В той же час, категорія "політика" в широкому розумінні містить три складові: 
інструментарій управління (види, наміри, цілі); образ дій людини; сфера діяльності людей [2, 
с.  215].  На нашу думку,  таке тлумачення категорії "політика"  дає можливість розглядати її 
також з позиції поведінкового підходу, через поведінку та діяльність персоналу, тобто з 
позиції активної ролі людини в процесі пошуку інновацій. Саме таких поглядів дотримується 
Федірко О.А., який політику держави розглядає у форматі національної інноваційної 
системи. При цьому, на думку автора, інноваційну політика формують найважливіші 
правила та передумови інноваційної діяльності, які визначають напрями й інтенсивність 
взаємозв’язків між суб’єктами інноваційного процесу, прискорюють дифузію знань та 
технологій [27, с. 679]. Гопталенко Ю. зазначену категорію визначає через систему заходів: 
"Сучасна державна інноваційна політика – це сукупність заходів (науково-технічних, 
виробничих, управлінських, фінансово-побутових та ін.), пов’язаних зі створенням нових чи 
вдосконаленням існуючих продуктів або технологічних процесів, застосуванням їх у 
виробництві" [1, с. 84]. 

Проблеми національної освітньої інноваційної політики та діяльності знайшли 
ґрунтовне висвітлення в наукових публікаціях і монографіях Андрущенка В.П., Беха І.Д., 
Зязюна І.А., Ніколаєнка С.М., Князєва В.М., Лугового В.І., Клімової Г.П., Кременя В.Г., 
Ничкало Н.Г., Савченко О.Я., Сірого Є.В. та ін. До їх творчого доробку слід віднести 
дослідження стану модернізації змісту, форм і методів навчання та виховання молоді; 
управління освітніми закладами інноваційного типу; підготовку фахівців з різних галузей 
знань; розвитку творчого потенціалу особистості; особистісно орієнтованого навчання та 
виховання; гуманістично-демократичного спрямування змісту освіти; визначення термінів 
"інновація", "інноваційна педагогічна діяльність" тощо.  

Метою статті є визначення актуальних проблем інноваційного розвитку військової 
освіти та обґрунтування їх реалізації в контексті двох понять – інноваційної політики та 
інноваційної діяльності. 
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Виклад основного матеріалу. Аналіз публікацій і досліджень з питань інноваційної 
політики та інноваційної діяльності свідчить про те, що більшість науковців ці поняття 
трактують у двох аспектах: управлінських; управлінських та діяльнісних. На нашу думку, з 
позиції інноваційної спрямованості тієї чи іншої структури, організації, установи ці поняття 
потрібно розглядати окремо на рівні політики та діяльності з розробленням відповідних 
засад і понятійно-категоріального апарату. Інноваційна політика – це концептуальні засади, а 
саме: місія, цілі, закономірності, принципи, основні напрями та шляхи реалізації. Інноваційна 
діяльність – це процесуальна частина реальних дій, що базується на принципах, формах, 
методах, технологіях, складовими якої є суб’єкти, об’єкти та продукти.  

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року визначає мету, 
стратегічні напрями та основні завдання, на виконання яких має бути спрямована реалізація 
державної політики у сфері освіти. Розроблення Національної стратегії, – зазначається в 
нормативно-правовому акті, – зумовлено необхідністю кардинальних змін, спрямованих на 
підвищення якості і конкурентоспроможності освіти в нових економічних і соціокультурних 
умовах, прискорення інтеграції України у міжнародний освітній простір [15]. 

Інноваційну освітню політику військової освіти у світлі вимог Національної стратегії 
розвитку освіти в Україні можна розглядати на двох рівнях: зовнішньому та внутрішньому. 

Основними принципами зовнішньої інноваційної військово-освітянської політики є 
такі: 

єдність освітнього і наукового процесів, управлінської діяльності, їх спрямованість на 
зміцнення обороноздатності держави та розвиток Збройних Сил України; 

орієнтація на інноваційний шлях розвитку;  
формування нормативно-правової бази у сфері інноваційної військово-освітньої 

діяльності;  
створення умов для плідної інноваційної діяльності;  
оптимальне поєднання державного, відомчого регулювання та самоуправління; 
формування інноваційних проектів, завдань з пріоритетних напрямів досліджень щодо 

динамічного розвитку системи військової освіти; 
підтримка провідних учених, наукових і науково-педагогічних шкіл; 
здійснення комплексних військово-освітніх досліджень з практичною реалізацією 

інноваційних продуктів; 
підтримка виконання договірних госпрозрахункових досліджень; 
співробітництво з провідними вищими військовими та цивільними навчальними 

закладами; 
міжнародне співробітництва в сфері військової освіти. 
Внутрішня інноваційна військово-освітянська політика, на нашу думку, має 

формуватися та здійснюватися на основі таких принципів: 
неперервність розвитку інноваційного потенціалу вищого військового навчального 

закладу як засобу розроблення та запровадження інновацій; 
комплексність інноваційних досліджень з проблем підготовки військових фахівців та їх 

реалізація у військово-освітньому процесі; 
активізація виконання договірних госпрозрахункових досліджень; 
інноваційність підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів; 
створення структурного підрозділу для координації дій щодо формування та реалізації 

інноваційної політики; 
матеріальне, моральне та військово-соціальне стимулювання інноваційної активності; 
інформаційне забезпечення процесу продукування та реалізації інновацій. 
Інноваційна політика є дієвим інструментом удосконалення системи військової освіти 

і, водночас, – визначальним чинником її поступального розвитку. Вона має сприяти 
розкриттю інноваційного потенціалу вищих військових навчальних закладів, створенню 
інноваційно активної діяльності учасників військово-освітнього процесу. 
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Основними нормативно-правовими актами, що визначають правові, економічні та 
організаційні засади державного регулювання інноваційної діяльності в Україні є Закони 
України "Про інноваційну діяльність в Україні" [3], "Про пріоритетні напрями інноваційної 
діяльності в Україні [4], "Про наукову і науково-технічну діяльність" [6]. 

Зокрема, згідно із [3], "головною метою держаної інноваційної політики є створення 
соціально-економічних, організаційних і правових умов для ефективного відтворення, 
розвитку й використання науково-технічного потенціалу країни". Відповідно до [3] 
"інновації" – новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, 
продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, 
адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та 
якість виробництва і (або) соціальної сфери; "інноваційна діяльність" – діяльність, що 
спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок 
і зумовлює випуск на ринок нових  конкурентоздатних товарів і послуг.  

Стратегічними пріоритетними напрямами інноваційної діяльності в Україні на 2011-
2021 роки визначено такі: освоєння, оновлення та впровадження нових технологій у різних 
галузях економіки та виробництва; розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних 
технологій, робототехніки [4].  

Звернемося до понять "інновація", "інноваційна діяльність" стосовно освітньої сфери. 
Саме поняття "інновація" походить від латинського "оновлення, новизна, зміна". Брансуік Ф. 
визначає інновацію як нову ідею, або дію, або адаптовану ідею, або таку, для якої настав час 
реалізації [цит. за 10, с. 5]. У більш загальному випадку, відповідно до міжнародних 
стандартів, інновація визначається як кінцевий результат інноваційної діяльності, що його 
було втілено у вигляді нового або вдосконаленого продукту для ринку,  нового або 
вдосконаленого технологічного процесу, які використовуються в практичній діяльності, або 
ж у новому підході до соціальних послуг. Інновація у соціально-психологічному аспекті – 
створення різного роду новин, які призводять до значущих змін у соціальній практиці [17, с. 
192]. 

Що ж до поглядів сучасних українських учених, то Паламарчук В.Ф. визначає 
педагогічну інновацію як "результат творчого пошуку оригінальних, нестандартних рішень 
різноманітних педагогічних проблем" [14, с. 5]. На думку Олійника П, "інновації – це й ідеї, і 
процеси, і засоби, і результати, взяті в поєднанні якісного удосконалення педагогічної 
системи". [13 с. 46]. У словнику "Професійна освіта" "педагогічна інновація – суттєвий 
елемент розвитку освіти – визначається як процес створення, поширення й використання 
нових засобів (нововведень) для розв'язання тих педагогічних проблем, які досі 
розв'язувалися по-іншому" [19, с. 125]. Хуторськой А.В. педагогічну інноватику відносить до 
сфери науки, вчення про нерозривну єдність та взаємний зв'язок трьох основних компонентів 
інноваційного процесу в галузі освіти: створення педагогічних новацій, їх запровадження та 
освоєння, застосування та поширення. На сьогоднішній день, стверджує науковець, – це 
молода галузь педагогіки, яка знаходиться на стадії виявлення закономірностей, уточнення 
понятійного апарату, формулювання принципів та інших наукових атрибутів [28, с. 7; 29]. 
Підсумовуючи викладене, зазначимо, що освітня інновація – це результат творчої діяльності, 
що передбачає поєднання інтелектуального та освітнього потенціалу з метою отримання 
додаткового реального результату в процесі підготовки фахівців щодо ідей, продуктів, 
технологій навчання форм і методів організації управління в освітній сфері. 

Наявність інновацій пов’язана з інноваційною діяльністю, яка в освіті України стала 
тим процесом, коли в традиційну систему підготовки фахівців вносяться якісно нові ідеї, 
продукти, технології, спрямовані на докорінне покращення освітніх процесів, їх подальший 
розвиток. Під цим видом діяльності Слободчиков В.І. розуміє "діяльність, яка спрямована на 
вирішення комплексної проблеми, що виникла внаслідок зіткнення норм практики або 
невідповідності традиційних норм новим соціальним очікуванням" [18, с. 2]. Ніколаєнко 
С.М. інноваційною діяльність вважає "такий вид діяльності, який виникає внаслідок пошуку 
новизни, оригінальних й ефективних рішень, яких раніше не існувало" [12, с. 31]. Даниленко 
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Л.І. відзначає, що інноваційна освітня діяльність, передбачаючи розвиток творчого 
потенціалу педагога, стосується "не лише створення та поширення новизни, а й змін у 
способі діяльності, стилі мислення особистості". При цьому, на думку автора, "для педагога 
інноваційним є формування активної, ініціативної позиції учня; для керівника навчально-
виховного закладу – розвиток творчих потенціальних можливостей кожного його учасника" 
[10, с. 11].  

З метою теоретико-методологічного обґрунтування поняття "інноваційна діяльність", 
розроблення відповідного понятійно-категоріального апарату, це поняття, на нашу думку,  
потрібно розглядати як у системному, так і в технологічному аспекті. Інноваційна діяльність 
як система, по-перше, містить у собі предметну основу, сукупність елементів; по-друге, 
елементи системи певним чином пов'язані між собою; по-третє, пов'язані елементи системи 
створюють своєрідну цілісність; по-четверте, властивості системи відмінні від властивостей 
окремих елементів сукупності; по-п’яте, цілісна система, як інтегрована субстанція, є носієм 
нових якостей, продуктів, потенційно схильна до самоорганізації з притаманними їй 
закономірностями, принципами, суперечностями. Інноваційну діяльність як технологію 
можна представити такими складовими: проективна (місія, мета, структура, суб’єкти 
діяльності); процесуальна (планування, організація, умови, заходи зі стимулювання, 
продукти, тобто створення, освоєння та застосування новацій); аналітична (оцінка, аналіз, 
гласність, прогноз, розроблення рішень); коригувальна (на основі аналітичних матеріалів). 
Слід також мати на увазі, що при цьому мають ураховуватись такі чинники: соціально-
економічні, оборонні, психолого-педагогічні, матеріально-технічні, фінансові, організаційно-
управлінські, інформаційні. 

Об’єктом інноваційної освітньої діяльності є процес виникнення, розвитку та 
застосування інновацій у підготовці фахівців, тобто цілеспрямованих змін, що вносять в 
освіту нові елементи та викликають її перехід на якісно більш високий рівень (сублімаційний 
фактор). Предметом інноваційної освітньої діяльності є система відносин і взаємодії, що 
виникає в інноваційній освітній діяльності, та спрямована на покращення якості освітнього 
процесу, якості підготовки фахівців, на становлення особистості учасників освітнього 
процесу.  

Інноваційний розвиток військової освіти має відповідати загальним принципам, на 
підставі яких повинні відбутися системні зміни. Узагальнюючи наукові публікації з цього 
питання, до них можна віднести такі: прогнозованого та випереджаючого розвитку; 
проектування інноваційного розвитку; пріоритетності людського фактору; 
партисипативності (кожний суб’єкт інноваційної діяльності стає учасником процесу її 
планування); активності, свідомості та самостійності суб’єктів процесу; синергетизації; 
неперервності освіти; морального та матеріального стимулювання; фінансового та 
матеріально-технічного забезпечення;  контролю, моніторингу та коригування. На системі 
цих принципів має вибудовуватися система пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в 
сфері військової освіти, що включає: орієнтованість на захист суверенітету та територіальної 
цілісності держави; військово-професійну спрямованість підготовки фахівців усіх ступенів 
вищої освіти; забезпечення якості освіти, що відповідає кращим міжнародним стандартам; 
національно-духовну та патріотичну зорієнтованість освіти; відповідність потребам 
Збройних Сил України; гармонійного поєднання основних засад єдиноначалля та 
самоврядування; розвиток безпекового та оборонного сектору держави на основі 
інноваційних знань; соціальний захист учасників освітнього процесу. 

До основних функцій інноваційної військово-освітньої діяльності можна віднести  
інноваційні підходи до формування таких узагальнених складових: місія; цілі; зміст 
військової освіти;  форми,  методи,  технології підготовки військових фахівців;  засоби 
навчання; наукова діяльність; науково-педагогічні працівники; матеріально-технічна база; 
системи управління тощо. Інноваційна реалізація зазначених функцій, як відзначає Клімова 
Г.П., вимагає розв’язання низки пріоритетних завдань, а саме: підготовка, перепідготовка та 
підвищення кваліфікації кадрів як суб’єктів інноваційних процесів; підготовка науково-
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педагогічних працівників, що мають володіти інноваційними технологіями навчання; 
виховання інноваційної культури у суб’єктів інноваційних процесів, зокрема корпоративної; 
генерація та впровадження інноваційних технологій у навчальний процес; активізація участі 
вищих навчальних закладів в інноваційних процесах [7, с. 207]. Погоджуючись з думкою 
вченої, відзначимо, що наведені завдання потребують відповідного інформаційного, 
фінансового, матеріально-технічного та управлінського забезпечення. 

Поняття інноваційна діяльність в узагальненому виді може бути витлумачене як 
цілеспрямоване оновлення змісту навчання та організаційно-технологічних основ освітнього 
процесу, спрямоване на підвищення якості освіти, ефективності та конкурентоспроможності 
освітніх закладів та їхніх випускників, забезпечення всебічного особистісного та 
професійного розвитку тих, хто навчається, їх професійної та психологічної підготовки до 
служби за посадовим призначенням. У свою чергу, тенденція до інновацій в системі 
військової освіти може розглядатися як спрямованість останньої на здійснення масштабних, 
комплексних і якісних змін, перетворень, у тому числі зміни концептуальних  засад. Ця 
тенденція виявляється в постійних, систематичних процесах інноваційної діяльності за 
такими типологічними складовими: структурні елементи військово-освітньої системи 
(цілепокладання, завдання, зміст освіти, технології навчання, діагностика, моніторинг тощо); 
особистісне становлення тих, хто навчається; рівні педагогічного застосування; взаємодія 
учасників військово-освітнього процесу; способи реалізації; ступені розповсюдження; 
педагогічна значущість. Показниками нової якості військово- освітнього процесу як 
результату інноваційної діяльності можуть виступати такі характеристики: нові знання, 
вміння, навички курсантів (слухачів), підвищення рівня їхнього особистісного розвитку, 
зникнення (відсутність) негативних наслідків та ефектів (перевантаження, втомлюваності, 
погіршення стану здоров'я чи психічні розлади, дефіцит навчальної мотивації тощо); 
підвищення професійної компетентності педагогів та ставлення їх до роботи; зростання 
авторитету й престижу військового навчального закладу в суспільстві,  що виражається у 
прихильності до нього курсантів (слухачів), викладачів, громадськості. 

З огляду на функції військової освіти,  першорядного значення набуває здатність 
освітньої системи оперативно й гнучко реагувати на запити суспільства, Збройних Сил 
України, особистості, що навчається, враховувати основні тенденції й перспективи їх 
становлення та розвитку. До найважливіших напрямів продукування інновацій у сфері 
військової освіти на сучасному етапі можна віднести такі: 

концептуальні засади військової освіти (місія, мета, закономірності, принципи, основні 
напрями та шляхи реалізації); 

інтеграція з цивільною освітою; 
дидактичні основи підготовки військових фахівців в контексті досвіду провідних країн 

НАТО (терміни та технології);  
військово-професійна та практична спрямованість підготовки фахівців; 
оновлення змісту навчання, підвищення якості стандартів вищої військової освіти; 
підвищення якості військово-освітньої діяльності та підготовки фахівців, особистісна 

орієнтованість навчання; 
запровадження нових педагогічних технологій у військово-освітній  процес;  
удосконалення нормативно-правової бази військової освіти, що забезпечувала б її 

ефективне функціонування, реалізацію основних прав та обов'язків суб'єктів військово-
освітнього процесу; 

удосконалення системи управління військовою освітою на основі моніторингу [24]; 
всебічне матеріально-технічне та фінансове забезпечення підготовки фахівців. 
Рушійною силою, джерелом інноваційного розвитку військово-освітнього процесу є 

притаманні йому суперечності [20, с. 38-39; 21], сучасні тенденції ведення збройної боротьби 
[22; 23]. Вони виражають сутність і специфіку військово-освітнього процесу, його 
багатоманітність, спонукають до інноваційної діяльності. Важливо відмітити, що способи 
розв'язання суперечностей за наслідками можуть мати як конструктивний, так і 
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деструктивний характер, коли недостатньо враховуються всі чинники, фактори, обставини. 
Суперечностей військової освіти можна поділити на такі  групи: 1) між вимогами до якості 
та ефективності функціонування військової освіти та її реальним станом; 2) структурні; 
3) ресурсного забезпечення; 4) нормативно-правового регулювання; 5) системи управління 
військовою освітою; 6) процесу формування та розвитку особистості.  

Подолання суперечностей першої групи вимагає уявлення не лише на рівні суб'єктів, 
які усвідомлюють функціонування всієї системи, а й на рівні вищого військового 
навчального закладу, на рівні кожного з учасників військово-освітнього процесу. Головною 
умовою розв'язання суперечностей цієї групи є їх глибоке усвідомлення та оперативне зняття 
через систему інновацій проблем щодо повного виконання державних вимог до підготовки 
військових фахівців у сучасних умовах. Шляхи подолання цих суперечностей зумовлюються 
причинами виникнення останніх і конкретними умовами, що характеризують стан системи 
військової освіти.  

Природа суперечностей другої, третьої, четвертої і п'ятої груп та їхня специфіка 
вимагають усвідомлення на рівні суб'єктів, які мають у своєму розпорядженні ресурсне 
забезпечення, право вдосконалення нормативно-правової бази та право прийняття 
управлінських рішень. Вони мають пріоритетне право виступати ініціаторами та 
координаторами, що реалізують інноваційні зміни як спосіб розв'язання зазначених вище 
груп суперечностей, але зазначене не виключає участі в цьому процесі всіх суб'єктів 
військово-освітнього процесу та експертів. 

Для подолання суперечностей процесу формування та розвитку особистості у 
військово-освітньому процесі, що складають шосту групу, так само як і для подолання 
суперечностей першої групи, потрібне глибоке усвідомлення їхньої сутності кожним 
процесуальним учасником. 

Форми вияву та розв'язання суперечностей, що мають місце у  військово-освітньому 
процесі, багатоманітні. Але всі вони виступають для учасників інноваційних процесів у 
вигляді певних труднощів, подолання яких вимагає великої напруги розумових і фізичних 
сил, творчого ставлення до справи, спільних та зустрічних зусиль усіх суб'єктів військової 
освіти. Проте, зауважимо, зняття одних суперечностей інноваційного процесу породжує 
інші,  що знов розв'язуються та виявляються на новому,  більш  якісному рівні.  На нашу 
думку, в цьому й полягає сутність неперервного та динамічного інноваційного розвитку 
військової освіти. 

Важливе місце в розвитку військової освітянської сфери посідають наукові підходи до 
здійснення інновацій, кожен із яких має свою технологію, що в свою чергу, потрібує чимало 
знань, досвіду та творчості. Певні підходи до цього процесу дістали відображення в науковій 
літературі [10; 11]. Критично-конструктивне їх переосмислення дає змогу сформулювати 
низку вимог, яких слід дотримуватися, здійснюючи інноваційні перетворення у військовій 
освіті.  

По-перше, слід переконатися в недосконалості, неефективності, застарілості тієї 
педагогічної структури (чи типу управлінської, педагогічної діяльності), що її планується 
скоригувати чи змінити. При цьому ані "власне адміністративне передчуття", ані спонтанне 
бажання "щось обновити", ані мотиви смакових переваг не можуть бути достатніми 
підставами для початку цієї діяльності. Об'єктивною основою в цьому разі є аналіз та оцінка 
освітньо-педагогічної системи за надійними критеріями, які й мають виявити, довести її 
недосконалість, застарілість чи неефективність. Такими показниками і критеріями можуть 
бути реальний розвиток курсантів (слухачів), готовність їх до служби в Збройних Силах 
України, якість освіти та вихованості, здоров'я і культури тих, хто навчається, міра їх 
самореалізації тощо. Оцінка зазначених показників реалізуються шляхом педагогічної 
діагностики, зокрема – контролю за якістю навчання з його різновидами: вхідним, поточним, 
періодичним, підсумковим, експертним, інспекторським, ректорським. Саме тоді, коли 
порівняльний аналіз свідчить про недостатню відповідність рівня знань, умінь та навичок 
майбутніх фахівців державним вимогам, виникає потреба в новаціях. Логіка такого підходу 
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очевидна й зрозуміла: не слід надміру захоплюватися новаціями та реформувати те, що є 
продуктивним, відповідає інтересам суспільства і диктується вимогами військово-освітнього 
процесу.  

Другий етап здійснення інновацій передбачає широкий та ретельний аналіз з метою 
пошуку передових педагогічних технологій, зразків освітніх рішень, що мають 
випереджувальний характер і можуть бути використані для впровадження новацій, які 
прийдуть на зміну застарілому та неефективному. При цьому передовий, прогресивний 
досвід слід віднаходити як у вітчизняній, так і у світовій практиці, використовуючи бази 
даних бібліотечних і комп'ютерних центрів освітньо-педагогічних інновацій. Важливо не 
тільки віднайти та описати досвід, що має локальне, місцеве значення й часто пов'язаний з 
персональними носіями цього досвіду – науковими, науково-педагогічними працівниками, 
педагогічними колективами. Важливо також правильно перенести інноваційний, 
продуктивний досвід у нові умови, наприклад – військової освіти, зробити його набутком 
більш масової військово-освітянської практики. 

З наукознавства відомо, що неможливо розраховувати на те, що той чи інший, навіть 
найпередовіший і найпрогресивніший, досвід можна буде повторити з таким самим успіхом 
в інших умовах, у діяльності інших педагогів чи військово-педагогічних колективів. Тому 
неприпустимо приймати управлінські рішення про негайне, безпосереднє та загальне 
поширення (або ще гірше – обов'язкове впровадження) того чи іншого досвіду. У нових 
умовах, у діяльності інших педагогів, інших педагогічних колективів цей досвід може не 
дати належного ефекту. Більше того, може виявитися, що він зовсім неприйнятний у цих 
інших умовах, а отже, його застосування може призвести до результатів діаметрально 
протилежних очікуваним. Як слушно зазначав Ушинський К.Д., переноситись у нові умови 
має не сам досвід як такий, навіть якщо він описаний найдетальнішим чином, а думка, ідея, 
виведені з цього досвіду. 

Третім етапом у ланці перетворень освітніх систем є проектування інноваційної моделі 
оновлюваної освітньої системи – від її ескізу до робочих проектів. Тобто створюється модель 
освітньої новації з конкретними, певним чином визначеними властивостями, що відрізняють 
її від традиційного варіанта, на зміну якому вона пропонується. 

Четвертим етапом інноваційного перетворення освітньої структури є експериментальна 
перевірка майбутнього, моделювання практичного здійснення інновацій, побудова 
алгоритму втілення їх у практику. Особливу увагу при цьому слід звернути на інтенсивність 
та ефективність новацій, тобто на те, які зміни в професійній діяльності учасників військово-
освітнього процесу вони викличуть, чи приведуть до оптимальнішого використання 
робочого часу науково-педагогічних працівників і курсантів (слухачів), до кращого 
засвоєння останніми навчального матеріалу та підвищення продуктивності процесу навчання 
та виховання. Важливого значення для покращення інноваційної спрямованості військової 
освіти набуває проблема підготовки військово-педагогічних кадрів з такими якостями, як: 

відкритість до нового, тобто формування і розвиток типу мислення та діяльності, 
протилежного стереотипам і шаблонним методам роботи, консерватизму, догматизму 
педагогічного мислення;  

рефлексивність самоусвідомлення себе як суб'єкта спілкування, суб'єкта пізнання, 
суб'єкта професійної діяльності;  

комунікативність з усіма її різновидами (інформаційна, когнітивна, емоційна, 
колективна, креативна).  

Військові педагоги мають виступати своєрідними педагогічними менеджерами, адже в 
їхньому розпорядженні (на весь період навчання) перебуває колектив курсантів (слухачів), а 
отже їх завданнями є забезпечення розвитку кожного учасника військово-освітнього 
процесу. Необхідною умовою цього, на думку Крижка В.В., є "розкріпачення кожного 
педагога, переведення праці його і всього колективу в цілому в режим розвитку, в режим 
потреби запровадження авторських та запозичених інновацій" [10, с. 185]. 
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До чинників, що сприяють пошуку та запровадженню інновацій у вищих військових 
навчальних закладах можна віднести такі: 

гнучкість організаційної структури закладу; 
культура закладу та стиль керівництва; 
інформованість педагогічного колективу щодо існуючих проблем і переваг, що мають 

бути досягнуті із запровадженням інновацій; 
залучення науково-педагогічних працівників до планування інноваційної діяльності та 

запровадження інновацій; 
вмотивованість учасників військово-освітнього процесу; 
здатність керівництва критично оцінювати прорахунки, приймати адекватні заходи з їх 

усунення, налагодити ефективний контроль діяльності з розробки та запровадження 
інновацій; 

наявність дієвої системи комунікацій. 
До основних рушійних механізмів, чинників і дій особистості в інноваційній діяльності 

можна віднести такі: 
загальна теоретико-методологічна та практична підготовка; 
усвідомлення окремих проблемних питань, що мажуть бути вирішені; 
відчуття потреби та інтересу до зазначених проблемних питань (або питання), емоційна 

активність; 
сукупність зовнішніх та внутрішніх мотивів; 
активна, вольова діяльнісно-процесуальна складова; 
досягнення результату (продукту),  
апробація результату (продукту) на предмет сприяння підвищенню ефективності 

функціонування військово-освітянської ланки, у якій його досягнуто, коригування дій. 
Висновки. Інноваційна спрямованість військової освіти визначається інноваційною 

політикою та інноваційною діяльністю. Інноваційна освітня політика визначає концептуальні 
засади розвитку освіти, її місію, цілі, закономірності, принципи, основні напрями та шляхи 
реалізації. Інноваційна освітня діяльність відображає процесуальну частину реальних 
освітніх дій,  що базується на принципах,  формах,  методах,  технологіях,  складовими якої є 
суб’єкти, об’єкти та продукти. Інноваційні зміни в системі військової освіти мають на меті 
надання цьому процесу наукового, технологічного характеру, практичної спрямованості, 
запобігання зайвих втрат матеріальних, фінансових та інтелектуальних ресурсів, сприяння 
підвищенню ефективності військово-освітнього процесу та якості підготовки військових 
фахівців. 

Інноваційний рух у військово-освітньому процесі не набув широкого, 
цілеспрямованого поширення і потребує подальших досліджень як у теоретико-
методологічному, так і прикладному аспектах. 
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ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ 
 

В статье исследуются актуальные проблемы инновационного развития военного 
образования в контексте двух понятий – инновационной политики и инновационной 
деятельности. Инновационная политика – это концептуальные основы, а именно: миссия, цели, 
закономерности, принципы, основные направления и пути реализации. Инновационная 
деятельность – это процессуальная часть реальных действий, которая базируется на 
принципах, формах, методах, технологиях, составляющими которой являются субъекты, 
объекты и продукты. Определяются принципы внешней и внутренней инновационной военно-
образовательной політики. Инновационную деятельность предлагается рассматривать как в 
системном, так и в технологическом аспекте с разработкой соответствующего понятийно-
категориального аппарата. Обосновываются принципы и функции инновационной военно-
образовательной деятельности, самые важные направления продуцирования инноваций в сфере 
военного образования. Показывается, что движущей силой, источником инновационного 
развития военно-образовательного процесса, являются присущие ему противоречия. 
Рассматриваются факторы, которые способствуют поиску и внедрению инноваций в высших 
военных учебных заведениях. 

Ключевые слова: военное образование, проблемы инноваций, инновационная политика, 
инновационная деятельность, инновационная направленность, военно-образовательный 
процесс, принципы, функции, противоречия.  

 
Prof.Telelim V.M., Ph.D. Prikhodko Yu.I. 

MILITARY EDUCATION: TOPICAL ISSUES OF INNOVATIVE DEVELOPMENT 
 
The topical issues of innovative development of military education in the context of two notions 

such as innovative policy and innovative activities are studied in the article. Innovative policy is the 
conceptual basis which includes the following: a mission, purposes, regularities, principles, main 
directions and ways of implementation. Innovative activity is the conceptual part of real actions, which is 
based on the principles, forms, methods, techniques. The components of innovative activity are subjects, 
objects and results. The principles of external and internal innovative military and educational policy are 
defined. The innovative activity is proposed to be considered in terms of systematic aspect as well as in 
technological aspect, with developing appropriate conceptual and categorical structures. The principles 
and functions of innovative military and educational activity, the most important directions of 
implementing of innovation into the sphere of military education are justified. It is presented that the 
driving motives, source of innovative development of military educational process are inherent 
contradictions of this process. The factors that facilitate searching and implementing of innovations into 
the higher military educational institutions are considered.  

Keywords: military education, the issues of innovation, innovative policy, innovative activity, 
innovation directions, military and educational process, principles, functions, contradictions.  
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д.т.н., доц. Кравчук С.О. ( ІТКС НТУУ «КПІ») 

к.т.н. Міночкін Д.А. ( ІТКС НТУУ «КПІ») 
 

ЙМОВІРНІСТЬ ПЕРЕРИВАННЯ ЗВ’ЯЗКУ У БЕЗПРОВОДОВІЙ СИСТЕМІ З 
БАГАТОАНТЕННОЮ КООПЕРАТИВНОЮ РЕТРАНСЛЯЦІЄЮ 

 
Запропоновано модель каналу кооперативної віртуальної багатоантенної системи MIMO в 

безпроводових мережах розподіленої інфраструктури з ретрансляцією та досліджено 
характеристики ймовірності переривання зв’язку такої інфраструктури. Визначено групову 
мережну топологію із близько розташованих вузлів мережі, які об’єднані у спільні групи. Усі 
вузли, що належать до будь-якої певної групи, можуть спільно передавати і отримувати дані від 
інших груп, використовуючи переваги рознесення між групами віртуальних MIMO-каналів. Для 
організації кооперативної передачі з ретрансляцією кожен інтервал передачі реалізується за два 
послідовних інтервалів часу: внутрішньогруповий, який враховує обмін даних в межах групи, і 
міжгруповий - для передачі даних між групами. Визначено оптимальні розподіли тривалості та 
потужності для обох часових інтервалів, приймаючи за метрику ймовірність переривання 
зв’язку між групами. Результати моделювання показали, що характеристика віртуальної MIMO 
погіршується при збільшенні радіуса групи вузлів, а для малих значень відношення сигнал/шум 
характеристики віртуальних МІМО-каналів наближаються до характеристик реальних МІМО-
каналів.  

Ключові слова: безпроводові мережі, МІМО-канали, модель міжгрупової передачі. 
 
Вступ. Подальший розвиток систем передачі інформації широкосмугового 

радіодоступу пред'являє все більш високі вимоги до їх пропускної здатності і якості 
надаваних послуг. Сьогодні у вирішенні таких проблем найважливіше місце займають 
технології, засновані на використанні просторової багатоканальності, створюваної за 
допомогою багатоелементних передавальних і/або приймальних антен [1]. Радіолінії з 
просторовою багатоканальністью дозволяють отримати суттєвий виграш у завадостійкості 
та/або пропускної здатності від об'єднання (мультиплексування) та/або рознесення 
(диверсифікації) сигналів, які передаються по різним просторовим каналам [2]. Структура 
таких радіоканалів відома як багатоантенна система МІМО (multiple input – multiple output). 
На жаль, реалізація багатоелементних антен в більшості сучасних мобільних пристроїв і 
комплексів може виявитися дуже складною і вартісною процедурою. 

Як альтернативне рішення для розподілених безпроводових систем передачі інформації 
була запропонована концепція кооперативної ретрансляції, згідно з якою просторова 
багатоканальність (диверсифікація) створюється за допомогою мережі ретрансляторів, кожен 
з яких має одну антену [3]. Кооперативна передача інформації між вихідним і кінцевим 
пунктами (вузлами мережі) виконується за допомогою проміжних ретрансляторів, які 
утворюють кілька рознесених шляхів передачі інформації. При цьому джерело і 
ретранслятори передають інформацію на кінцевий пункт узгоджено. Інтуїтивно зрозуміло, 
що для забезпечення ефективної передачі або навіть можливості передачі, вихідний вузол 
повинен за певним критерієм вибрати один або кілька «найбільш придатних» для цього 
ретрансляторів і спочатку відправити інформацію саме на ці ретранслятори. Потім, джерело і 
ретранслятори можуть координувати передачу таким чином, щоб отримати максимальний 
виграш від об'єднання/рознесення в кінцевому пункті. Методи кооперативної ретрансляції 
дозволяють декільком користувачам передавати сигнали один одному таким чином, щоб 
отримати виграш від диверсифікації. Фактично, теоретико-інформаційна пропускна 
здатність мережі з такою конфігурацією, що отримала назву розподіленої 
радіоретрансляційної лінії,  була досліджена в [4].  Широке дослідження в минулому 
десятиріччі систем з просторовою багатоканальністю, відомих також як багатоантенні 
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системи МІМО (multiple-input-multiple-output), стимулювало великий інтерес до дослідження 
різних методів реалізації кооперативної диверсифікації [5-8]. 

 Хоча кооперативна диверсифікація є концептуально простою, але існує ряд технічних 
проблем, які необхідно вирішувати при її практичній реалізації. Однією з головних проблем 
є розробка ефективних методів кооперативної ретрансляції. Адаптивні методи, що 
припускають взаємодію ретрансляторів тільки при необхідності та/або з використанням 
методів передачі з частковою зворотним зв'язком (диференціальних методів) зазвичай мають 
істотно кращі характеристики, ніж методи «прямої» передачі. Крім того, для розробки ще 
більш досконалих методів взаємодії можуть використовуватися нові технології, такі як 
мережне кодування. Нарешті, при практичній реалізації необхідно розглядати й інші не 
менш важливі проблеми, такі як вибір відповідних для передачі ретрансляторів і 
синхронізація передач між ретрансляторами. 

 Метою даної роботи є розроблення моделі каналу кооперативної віртуальної 
багатоантенної системи MIMO для безпроводових мереж розподіленої інфраструктури з 
ретрансляцією та дослідження на її основі характеристик ймовірності переривання зв’язку 
такої інфраструктури. 

Модель міжгрупової передачі. Пропонується формування МІМО-каналу між двома 
скооперованими  групами одноантенних вузлів шляхом створення двох віртуальних 
антенних решіток: передавальної та приймальної. Групи вузлів складаються із множини 
розташованих поблизу один від одного терміналів або точок доступу, які можуть 
обмінюватися між собою даними та формувати просторову віртуальну антенну решітку [9]. 
При цьому виникають дві важливі задачі: як вузли передавальної групи можуть оптимально 
обмінюватися даними для подальшої спільної їх передачі і як вузли приймальної групи 
можуть реалізувати протокол прийому цих даних (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема віртуальної МІМО-передачі між групами вузлів: 1- вузол джерела 

інформації; 2 – широкосмугове мовлення; 3 – передавальна група; 4 – віртуальний МІМО-
канал; 5 – приймальна група 

 
Передавальна сторона. Нехай кількість скооперованих вузлів в передавальній (ПРДк) 

групі складає Nпрд , а в приймальній (ПРМк) – Nпрм . Для того, щоб передавати дані до 
приймальної групи ПРДк повинна володіти двома функціями:  

- широкосмугова трансляція даних в межах групи так, щоб усі активні вузли могли 
декодувати дані для послідуючої їх ретрансляції через утворений віртуальний МІМО-канал 
(загалом, множина активних вузлів x є підмножиною загальної кількості вузлів в групі 
Nпрд ); 

- передача даних через МІМО-канал розмірністю Nпрм´x . 

1 

2 

3 
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Внаслідок обмежень напівдуплексного режиму передачі обидві функції реалізуються у 
двох ортогональних каналах з часовим рознесенням (ЧР),  які можуть бути двох видів:  
внутрішньо груповими (ВГ) і між груповими (МГ). Такі канали відповідно 
використовуються для широкосмугового поширення і для МІМО-передачі. Тому кожен 
ретрансляційний відрізок між групами вузлів реалізує передачу даних в двох часових 
інтервалах ВГІ і МГІ, які відповідають передачі даних в каналах ВГ і МГ, відповідно.  

За часовий інтервал ВГІ  тривалістю c  широкомовно передаються дані в межах групи 
із потужністю P1 . Множина вузлів (декодуючи множина), що входять до області 
широкосмугового мовлення, декодують дані і кооперуються для подальшого формування 
віртуальної антенної решітки. 

За часовий інтервал ВМІ  тривалістю c-=b 1  підмножина x  вузлів (об'єднує джерела 
широкосмугової передачі та декодуючу множину)  спільно передає дані до ПРМк з 
потужністю P2  за допомогою віртуального каналу MIMO розмірністю Nпрм´x . За умови 
відсутності інформації про стан міжгрупового каналу і синхронізації символів між вузлами 
груп запропонована схема передачі може бути заснована на розподілених просторово-
часових кодах DSTC (distributed space-time codes) з переданою потужністю на кожен 
активний вузол, рівною x/2P . 

Приймальна сторона. За проміжок часу МГІ тривалістю b ПРМк отримує дані через 
MIMO-канал розмірністю Nпрм´x  і з метою отримання рознесення по прийому 
застосовується алгоритм декодування для множини антени. Враховуючи розподілений 
характер множини приймальних антен, пропонується спрощений алгоритм прийому на 
основі вибіркового рознесення (ВР) по множині із Nпрм MISO каналів, які спрямовані до 
ПРМк. При цьому вузол ПРМк, який має найвищий рівень відношення/сигнал шум SNR 
(signal-to-noise ratio) діє як координатор групи і декодує дані. Згідно [10] така схема досягає 
рознесення по прийому порядку Nпрм . 

Введемо умову обмеженості по потужності при одній ретрансляції між групами у 
вигляді: PPP 21lim b+c= . Таким чином, оптимізація характеристики передачі може бути 
проведена по трьом параметрам P1 , P2 , c . 

Сигнальна модель і ймовірність переривання зв’язку. Нехай багатопрольотна 
ретрансляційна лінія зв’язку складається з  прольотів, тоді з’єднання групи 1 (група джерела 
даних) з групою M  (група кінцевого призначення) буде проходити через групи 2, ..., 1-M  
(проміжні групи ретрансляції).  Розглянемо кожен проліт,  який в часі розділений на два 
інтервали ВГІ і МГІ, кожен з яких відповідно має тривалість c  і b  та розподіл потужності 
P1 і P2 . Припускаємо, що у кожній групі m  загальна кількість доступних вузлів 
N m дорівнює загальній кількості діючих вузлів в групах ПРДк ( Nпрд )   і ПРМк ( Nпрм ), 
тобто N m  = Nпрд  = Nпрм .  Радіоканал між групами розглядається як канал зв’язку із 
релеєвським розподілом завмирань із відстанями між центрами множини послідовних груп 
d k . Тоді сигнал, що приймається на вузлі w  групи 1+m , протягом інтервалу МГІ на 
прольоті m  буде відповідати каналу MISO ( Output Single-Input Multiple ) у наступному 
вигляді: 

)()()( 1,,1, ttt nhy mm
T

mm +ww+w +a= c , 

де d k
2/d-=a  -   міжгрупові втрати на поширення радіохвиль;  d - експонента втрат на 

поширення радіохвиль;  

aah mm T
m wxww = ,,1, ,...  - канальний вектор; 
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)(),...,( ,,1)( tt mm
T

m t ccc x=  - вектор сигналів, що передаються на момент часу 

]1,(cÎt ;  

am
i w,   - одинична (унітарна) потужність, що пропорційна коефіцієнту релеєвських 

завмирань між вузлом i  групи m  та вузлом w  групи 1+m . При цьому припускається, що 
інваріантні канали під час всієї тривалості кадру є незалежні і однаково розподілені i.i.d. 
(independent, identically distributed) по всіх елементах канальної матриці ),0(, Ih CNm xw »  
маємо циркулярно-симетричний комплексний нормальний розподіл з нульовим середнім; 

),0()( 2
01, s»+w CNtn m – адитивний білий гауссівський шум (АБГШ) на вході приймача 

вузла w . Крім того, враховуючи, що передається просторово-часове кодове слово довільної 
довжини D= /bs ,  то прийнятий вектор сигналів 1´s    на вузлі w  буде мати вигляд: 

nhy T
mm

T
m

T
m 1,,1, +ww+w +a= c  ,                                                         (1) 

де )(),...1( smmm ccc =   і при цьому просторово-часове кодове слово, що передається, 

можна задати як x== ´xc cc //1 2 IPR n
T
mm tm

s . 

В ПРМк проводиться декодування по 1+N m  MISO-каналів на основі селекції по 
прийому, як наводилось раніше. Тоді, беручи до уваги модель (1), вихідний SNR групи  1+m  

можна представити наступним чином x= w
w

+ m /max ,
2

21 hSNR mm , де sm d-= 2
022 /dP k . 

Таким чином, ймовірність переривання зв’язку для прольоту m можна представити у вигляді 

]1/[]1/[ 22max /
,

2
21

/
,

2
2

1 -<x=-<x= b
w
w

=w
b

w
w

mÕm + c
m

Nc
m

m
out

outmout hhp pp ,     (2) 

де cout – пропускна здатність з урахуванням можливості переривання зв’язку, біт/с/Гц. 
Друга частина рівності (2) випливає із урахування властивостей кумулятивної функції 
щільності максимуму каналів i.i.d. Ймовірність переривання зв’язку (2) може бути 
оптимізована у відповідності до розподілених рівнів потужностей часових інтервалів ВГІ і 
МГІ,  і тривалості часу,  коли діє обмеження на загальну потужність передачі при одній 
ретрансляції між групами: 

]1/[ 2min /
,

2
2

),,(
1

21

-= b
ww

cmm
mÕ + cm

Nm
out

outm hp p  .                                     (3) 

При цьому буде справедливе твердження SNR»+c bm m21 . Із обмеження по 

потужності отримуємо вираз для відношення сигнал/шум dP kSNR d-s= 0
2

lim /   і  

dP kii
d-sm = 0

2/  для }2,1{Îi . Загальна ймовірність переривання зв’язку 1-M  прольотів 

оцінюється як   )1(1 1
1 pp m

out
M
mout --= Õ -
= . 

Приймаючи,  що кожна радіолінія між групами є незалежною,  то можна оптимізувати 
розподіл потужності протягом ВГІ і МГІ, розглядаючи як критерій оптимізації ймовірність 
переривання зв’язку pout . Розглянемо перший проліт між групами 1 і 2.  

Приймемо, що вузол 1 групи 1 є джерелом інформації. Тоді ВГІ використовується для 
широкосмугового каналу передачі даних до вузлів 2,  …,  N1  групи 1. Протягом ВГІ кожен 
вузол (крім 1-го)  групи декодує дані широкосмугового каналу і надалі використовує їх для 
кооперації протягом МГІ. Приймемо, що швидкість передачі даних широкосмугового каналу 
RШМ  є меншою ніж канальна пропускна здатність між вузлами 1  і і, тоді 
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)1( 12log qm+c£ iШМR ,   де )/( ,1,1
2

dda ikii
d=J -  коефіцієнт передачі на шляху між 

джерелом і ретранслятором; d i,1  - відстань між джерелом і i -м вузлом; a i,1 - коефіцієнт 
релеєвських завмирань. Тим не менш, швидкість передачі даних джерело-ретранслятор не 
може бути меншою ніж швидкість передачі даних ретранслятор-приймальний вузол 
(цільовий приймач) [3, 5]. Тому пропускна здатність з урахування переривання зв’язку cout  
між вузлами 1 та i   буде обмежена Rc ШМout £ .   

Таким чином, вузол i буде гарантовано декодовано протягом інтервалу 
широкосмугового мовлення і він зможе кооперуватись для формування процесу передачі 
MIMO при умові виконання наступної нерівності 

Jh c³ ioutch /),(1 , 

де 1),( 2 / -=c cRRh ; миттєвий коефіцієнт передачі для всіх приймачів 
JJJ ³³³³ 12 ...... Ni   

Визначаємо відношення між кількістю активних вузлів x протягом МГІ і парою ( cm ,1 ) 
як: 

при 1=x  Jm c< 21 /),(couth ; 
при n=x   JmJ +c<£c 11 /),(/),( noutnout cc hh ,                                      (4) 

 
де Nn 12 ££   Відмітимо, що при 1=x  тільки джерело передає в інтервалі МГІ, в той 

час як для 1>= nx  мають місце 1-n  ретрансляторів, які кооперуються, щоб вести передачу 
протягом інтервалу МГІ. Для сповільнення процесу передачі приймемо 011

=m +N . 

Протягом інтервалу МГІ x вузлів спільно передають дані до групи 2  з максимальною 
швидкістю передачі cout , біт/с/Гц. Ймовірність переривання зв’язку багатоантенної 
радіолінії, що розглядається, наведено в (3), де кількість скооперованих передавачів x може 

бути визначена з (4), а h 1,
2

w    c x
2
2 - випадкова величина з хі-квадрат розподілом (окремий 

випадок гамма-розподілу) з двома ступенями свободи. Так як функція розподілу c x
2
2  є 

неповною гамма-функцією cc--x=xg òc
-x dc

c
)exp(/)!1/(1),(

0

1 , то вираз (3) можна записати у 

наступному вигляді: 

)}/),(,({min 2
2

),,(

1

21

mxbxg
cmm

= chp out
N

out .                                       (5) 

Крім того, оскільки x  в (4) є постійною величиною по N1регіонам ),,( 21 cmm , то 
мінімізація в (5) може бути здійснена шляхом первісної мінімізації цільової функції на  
кожному регіон з наступним вибором мінімума мінімумів. Кожен регіон інтерпретується як 
підмножина в ),,( 21 cmm , що робить кількість активних вузлів протягом МГІ постійною і 
рівною n . Тоді при виконанні обмеження Jm c³ noutch /),(1   можна переписати: 

}min{min )}/),(,({ 2),,(1
1 2

211
mbxg

cmm££
= nchp out

N

Nnout . 

Вказане обмеження в даному виразі випливає з (4), з якого слідує, що радіоканал має n 
активних передавальних вузлів тільки при виконанні нерівності Jm c³ noutch /),(1  (для 
спрощення встановлено ¥=J1 ) Ймовірність переривання зв’язку першої міжгрупової ланки 
може бути отримана у вигляді: 
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)}/)1,(,({)}/)1,(,({ 221
1 22

1

min mc-ttgmc-g tt££
== chcnhnp out

N
nnout

N

Nnout  ,          (6) 

 
де t –  оптимальна кількість скооперованих (активних)  вузлів в межах інтервалу МГІ;  

)],(//)},({maxarg[
10

bbcc-= Jc
£c£c

cc outoutnn hhSNR
n

; Jcm ³ nnoutn ch /),(1 ;  

)1/()1/( 12 cmccm ---= nnnnn SNR . 
Таким чином, оптимальний розподіл потужності і часу для одного прольоту радіолінії 

буде: cmmmm ttt
=c== ,, 2211 2

. 

Результати чисельного моделювання. При моделюванні ймовірності переривання 
зв’язку розподіленої мережі з кооперативною ретрансляцією було задано: група вузлів 
визначається як площа круга радіусом RВГІ;  відстань між центрами двох сусідніх груп 

1=d k ; вузли групи розміщені випадковим чином (нормальний розподіл) в межах площі 
групи; експонента втрат на поширення радіохвиль 2=d . 

 Результати моделювання для однієї ретрансляції (один проліт) представлені на рис. 2 
для різних значень відношення dR kВГІ / . При цьому прийнято, що передавальна і 
приймальна групи мають по 3 скооперованих вузлів ( 321 == NN ).  Крім того,  для 
порівняння показано ймовірність переривання зв’язку для звичайної системи MIMO 
розмірністю 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4. 

Ймовірність переривання зв’язку розраховувалась за допомогою виразу (6), 
рандомізовано коефіцієнт передачі каналу джерело-ретранслятор  (випадкова відстань, 
релеївські завмирання) і враховано для SNR енергетичне обмеження (3). 

 Результати моделювання підтверджують, що запропонована модель кооперативної 
МІМО забезпечує повне просторове рознесення системи NN 21 × ; існує втрата певного 
значення SNR у віртуальній структурі MIMO по відношенню до реальної, що обумовлено 
використанням частки потужності для широкосмугової передачі даних в інтервалі ВГІ; 
характеристика віртуальної MIMO погіршується при збільшенні радіуса групи RВГІ. 
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Рис. 2. Ймовірність переривання зв’язку одного прольоту радіолінії від відношення 

сигнал/шум для випадку класичної МІМО-передачі 2  ×  2  (1),   3  ×  3  (4),   4  ×  4  (9) та 
віртуальної МІМО-передачі (2, 3, 5-8, 10-12) між групами вузлів для різного відношення 

dR kВГІ / .: 0,1 (2, 6, 10),  0,25 (3, 7, 11), 0,5 (5, 8, 12) (13 - система без кооперації) 
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Висновок. Запропоновано модель каналу кооперативної віртуальної МІМО для 
багатоінтервальної передачі в безпроводових мережах розподіленої інфраструктури з 
ретрансляцією та досліджено характеристики ймовірності переривання зв’язку такої 
інфраструктури. Визначено групову мережну топологію із близько розташованих вузлів 
мережі,  які об’єднані у спільні групи.  Усі вузли,  що належать до будь-якої певної групи,  
можуть спільно передавати і отримувати дані від інших груп, використовуючи переваги 
рознесення між групами віртуальних MIMO-каналів. Для організації кооперативної передачі 
з ретрансляцією кожен інтервал передачі реалізується за два послідовних інтервалів часу: 
внутрішньо груповий, який враховує обмін даних в межах групи, і міжгруповий - для 
передачі даних між групами. Визначено оптимальні розподіли тривалості та потужності для 
обох часових інтервалів, приймаючи за метрику ймовірність переривання зв’язку між 
групами. Отримані результати моделювання для одноінтервальної мережі демонструють, що 
характеристика віртуальної MIMO погіршується при збільшенні радіуса групи, а для малих 
значень відношення сигнал/шум характеристики віртуальних МІМО-каналів наближаються 
до реальних МІМО-каналів. 
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Афанасьева Л.А., д.т.н., доц. Кравчук С.А., к.т.н. Миночкин Д.А. 
ВЕРОЯТНОСТЬ ПРЕРЫВАНИЯ СВЯЗИ В БЕСПРОВОДНОЙ СИСТЕМЕ С 

МНОГОАНТЕННОЙ КООПЕРАТИВНОЙ РЕТРАНСЛЯЦИЕЙ 
 
Предложена модель канала корпоративной виртуальной многоантенной системы MIMO 

для беспроводных сетей распределенной инфраструктуры с ретрансляцией и исследованы 
характеристики вероятности прерывания связи такой инфраструктуры. Определена групповая 
сетевая топология из близлежащих узлов сети, которые объединены в общие группы. Все узлы, 
относящиеся к какой-либо определенной группе, могут совместно передавать и получать 
данные от других групп, используя преимущества разнесения между группами виртуальных 
MIMO-каналов. Для организации кооперативной передачи с ретрансляцией каждый интервал 
передачи реализуется за два последовательных интервала времени: внутригрупповой, 
учитывающий обмен данных в пределах группы, и межгрупповой - для передачи данных между 
группами. Определены оптимальные распределения продолжительности и мощности для обоих 
временных интервалов, принимая за метрику вероятность прерывания связи между группами. 
Результаты моделирования показали, что характеристика виртуальной MIMO ухудшается при 
увеличении радиуса группы узлов, а для малых значений отношения сигнал / шум 
характеристики виртуальных MIMO-каналов приближаются к характеристикам реальным 
MIMO-каналам.  

 
Afanasieva L.A., Ph.D. Kravchuk S.O., Ph.D. Minochkin D.A. 

OUTAGE PROBABILITY IN WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM WITH  
MULTIPLE ANTENNA COOPERATIVE RETRANSMISSION 

 
A model of corporate virtual channel multi-antenna MIMO system for distributed wireless 

infrastructure with retransmission and investigated the Outage probability characteristics for such 
infrastructure. Network topology defined group of neighboring network nodes, which are combined into 
common groups. All the nodes that belong to a particular group can transmit and receive data from the 
other groups by taking advantage of diversity between the virtual MIMO-channel groups. Each sending 
interval is realized in two successive time intervals for organizing cooperative relay transmission: 
intragroup that takes into account exchange of data within the group and intergroup - for data 
transmission between the groups. Optimal distribution of duration and power for both time intervals are 
defined, taking probability interrupt communication between the groups as a metric. It was determined 
that the characteristic of the virtual MIMO deteriorates with increasing radius of the group of nodes, and 
for small values of the signal to noise characteristics virtual MIMO-channel approach to real-MIMO 
channels. 
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НОВА КОНСТРУКЦІЯ МАГНІТНОГО СПОВІЛЬНЮВАЧА І МОЖЛИВОСТІ ЙОГО 
ЗАСТОСУВАННЯ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ УКРАЇНИ 

 
У статті автори пропонують один із напрямків модернізації гальмівної системи 

залізничного транспорту в Україні з метою підвищення технічного ресурсу та ефективності 
гальм, які використовують сили тертя. Зі зростанням швидкості технічний ресурс гальмівних 
колодок різко зменшується із-за надлишкового температурного перегріву елементів фрикційних 
гальм (гальмівного диску і колодок). Це призводить до прискореного зносу контактуючих 
поверхонь, зменшення коефіцієнту зчеплення і внаслідок зниження ефективності гальм. Тому 
для гальмування на великих швидкостях використовують гальма іншого типу: 
електродинамічні, гідродинамічні, електромагнітні, магнітні тощо.  

Дослідження авторів присвячені створенню нової конструкції магнітного сповільнювача з 
постійними магнітами (магнітний ретардер або скорочено магнетардер), яка на відміну від 
відомих закордонних зразків дозволяє регулювати гальмівний коефіцієнт у широкому діапазоні. 
Авторами пропонується концепція ефективного використання магнетардеру, як гальмового 
пристрою для сповільнення руху залізничних колісних пар, що експлуатуються на швидкісних 
потягах. Надаються рекомендації щодо його застосування на залізничному транспорті у якості 
додаткових гальм разом із традиційними фрикційними гальмами. 

Ключові слова: магнітний сповільнювач,магнетардер, ретардер, технічний ресурс 
гальмівних колодок, міжремонтний пробіг колісних пар. 

 
Сьогодні на швидкісних потягах здебільшого використовуються фрикційні гальма, 

конструкція яких складається із гальмівного диску і гальмівних колодок, що притискаються 
спеціальним механізмом до диску і завдяки силі тертя уповільнюється рух колісної пари. Є 
багато наукових розробок, що стосуються використання гальмівних колодок, виготовлених з 
різного матеріалу з метою поліпшення гальмівної сили. Напрямок подальшого 
вдосконалення гальм фрикційного типу має певні обмеження. Це пов’язано з фізичною 
природою самих гальм в яких використовуються сили тертя [1]. Можливості збільшення 
гальмівної сили колодок за рахунок використання іншого композитного матеріалу обмежені, 
бо в такому разі замість гальмівних колодок збільшиться знос гальмівного диску і навпаки. 
Гальма фрикційного типу ефективно використовувати на швидкостях до 110  км/год.  Їх 
ефективність різко зменшується пропорційно зростанню швидкості, тому для гальмування на 
великих швидкостях використовують гальма іншого типу: електродинамічні, гідродинамічні, 
електромагнітні, магнітні тощо.  

Зазвичай у швидкісних потягах комбінують різні типи і застосовують сумісно декілька 
типів гальм з розподілом режиму їх застосування у залежності від величини швидкості. 
Наукові дослідження авторів присвячені створенню нової конструкції магнітного 
сповільнювача і концепції його ефективного використання як гальмового пристрою у 
сукупності із гальмами фрикційного типу для сповільнення руху залізничних колісних пар, 
що експлуатуються на швидкісних потягах. 

Прикладна проблема, на вирішення якої спрямовані дослідження. Головна 
проблема усіх гальм фрикційного типу – це зростання температури нагріву гальмівного 
диску і колодок при збільшенні швидкості руху, що призводить до прискореного зносу їх 
контактуючих поверхонь, зменшення коефіцієнту зчеплення і внаслідок зниження 
ефективності гальм, які використовують сили тертя. На закупівлю гальмівних колодок тільки 
Одеська залізниця витрачає 9,5 млн. гривень на рік. І це потреби рухомого складу, який 
експлуатується зі швидкістю до 110 км/год. Якщо швидкість потягів збільшиться до 140 
км/год. витрати на закупівлю колодок збільшаться на 40%, а при швидкості 160 км/год. 
перевищення витрат збільшиться у 2 рази. Це обумовлено тим, що технічний ресурс 
гальмівних колодок різко зменшується зі зростанням швидкості, на якій проводиться 
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гальмування потягів, окрім додаткових проблем, виникаючих із температурним перегрівом 
елементів фрикційних гальм, що саме і є причиною підвищеного їх зносу. 

Аналіз останніх досягнень і публікацій. Сфера застосування допоміжних гальм-
сповіль-нювачів (ретардерів) з кожним роком стає все ширше. І чималу роль в цьому процесі 
відіграє конкуренція між двома різними принципами поглинання енергії – гідравлікою і 
електрикою.  Перший ретардер німецької фірми Voith  був зовсім не автомобільним,  а 
залізничним. Півстоліття тому в США вже працювали потяги величезної маси (до 10000 т) і 
запаморочливої довжини (до 5 км). Тягали їх, аж десять тепловозів, потужністю 4000 к.с. 
кожен. А оскільки загальмувати таку  рухливу масу на крутому схилі вкрай непросто, в 1961 
році фірма Voith розробила трансмісію, де процес тривалого гальмування був покладений на 
гідродинамічний пристрій – ретардер [2]. 

Ініціатором використання ретардерів на автобусах став Отто Кессборер, «батько» 
автобусів Setra (це було в 1968 році). Зараз же практично всі туристичні лайнери 
європейських марок оснащуються ретардером [3].  

У сектор вантажного автомобілебудування ретардери прийшли в середині сімдесятих. 
Сьогодні у Європі виробництвом електродинамічних сповільнювачів для вантажних 
автомобілів займаються група компаній, таких як ValeoTelma (Франція), Frenelsa (Італія), 
Voith (Німеччина). Проведені тести вантажних автомобілів зі встановленим ретардером 
показали блискучі результати – витрати на ремонт гальм протягом терміну експлуатації були 
знижені на 66%. Водії, які брали участь у тестуванні, особливо відзначили додаткові 
переваги: відмінну силу гальмування, підвищену безпеку і підвищений комфорт. 

Принцип роботи ретардеру фірми Voith полягає в використанні вихрових струмів Фуко, 
які генеруються у протилежному напрямку постійними магнітами при обертанні ротора. 
Оскільки ці струми діють в протилежному напрямку обертання ротора (карданний вал)  це і 
призводить до уповільнення руху транспортного засобу (рис.1). 

 
Рис. 1. Функціональна схема роботи ретардеру фірми Voith: 1 – постійні магніти, які 

розташовані попарно з протилежними полюсами, 2 – обертовий ротор, 3 – магнітопровід, 4 – 
статор (ярмо), 5 – петлі магнітного потоку 

 
Під час застосування ретардеру змінюється тільки напрямок петель магнітного потоку 

відносно обертового ротору. При переміщенні парних магнітів 1 з протилежними полюсами 
(рис. 1) відносно статору 4 петлі магнітного потоку 5 замикаються, або по короткому шляху 
всередині ярма 4, або по довгому шляху через магнітопровід 3 і обертовий ротор 2. При 
цьому розрахункова величина гальмівного моменту і потужності магнітного поля  
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закладається конструкторами ще на стадії виробництва ретардеру для кожного типу 
транспортного засобуокремо в залежності від експлуатаційній швидкості обертання ротору 
(рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Поперечний переріз магнетардеру при відсутності впливу магнітного поля на 
обертовий ротор: 1 – постійні магніти,  2 – обертовий ротор, 3 – магнітопровід, 4 – статор 

(ярмо), 5 – петлі магнітного потоку 
 
При виборі ретардеру треба враховувати те, що розрахункова величина гальмівного 

моменту змінюється при гальмуванні від швидкості обертання ротору (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Залежність розрахункової величини гальмівного моменту при гальмуванні від  

швидкості обертання ротору 
 
Під час експлуатації керування процесом гальмування здійснюється самим керманичем 

за рахунок зміни у часі терміну гальмівної дії (включення ретардеру) на обертовий ротор 
(карданний вал) магнітного поля розрахункової потужності. При цьому термін застосування 
ретардеру у часі обмежено і залежить від величини допустимої температури нагріву 
конструктивних елементів ретардеру і механічної трансмісії в наслідок перетворення 
механічної енергії обертання ротору при сповільненні у теплову. Дослідження показали, що 
температура нагріву окремих конструктивних деталей ретардеру може сягати до 700 ºС.  

Таким чином під кожні умови експлуатації виготовляється свій окремий ретардер з 
постійними магнітами відповідної гальмівної потужності. Це в значній мірі підвищує 
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собівартість виробництва ретардеру і звужує умови його використання на транспортних 
засобах.  

Мета наукових досліджень – збільшення технічного ресурсу елементів гальм 
фрикційного типу не знижаючи ефективності гальмування транспорту.  

Основне завдання, яке ставлять перед собою автори - це зниження експлуатаційних 
витрат на технічне обслуговування транспорту.  Проблему планується вирішувати за 
допомогою: 

-  розробки концепції підвищення технічного ресурсу гальм фрикційного типу за 
рахунок впровадження дворежимного гальмування із застосуванням двох різних типів гальм; 

-  створення нової конструкції магнітного сповільнювача і експериментальна перевірка 
ефективності його використання як додаткового гальмового пристрою у сукупності із 
гальмами фрикційного типу для сповільнення руху.  

Об'єктом дослідження є процес гальмування транспорту, що експлуатується на великих 
швидкостях.  

Предметом дослідження – є способи підвищення технічного ресурсу гальм 
фрикційного типу. 

Виклад основного матеріалу. Автори вже мають патент України на винахід [4], який 
стосується конструкцій і місця розміщення магнетардеру у якості додаткових гальм 
електромагнітного типу на пасажирських вагонах (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Принципова схема місця розміщення магнетардеру: 1 – підвагонний генератор, 2 
– гумометалічна муфта, 3 – магнетардер, 4 – блок керування, 5 – карданний вал,  

6 – редуктор, 7 – колісна пара 
 
Автори отримали другий патент [5], що стосується розробки нової конструкції 

ретардеру з постійними магнітами, під новою назвою «магнетардер», який відрізняється за 
своїми експлуатаційними властивостями від аналогічних зразків магнітних сповільнювачів 
закордонних виробників.  

Суть другого винаходу авторів, полягає в розробці нової конструкції магнетардеру, яка 
дозволяє механічним способом плавно керувати потужністю магнітного поля в залежності 
від кута повороту постійних магнітів щодо обертового ротору на відміну від закордонного 
аналогу фірми Voith,  в якому потужність є незмінною величиною,  а керування напрямком 
петель магнітного поля здійснюється за рахунок переміщення парних магнітів відносно 
магнітопроводу 3 і статору 4 (рис. 1).  

На відміну від ретардеру фірми Voith, в якому є механічне переміщення одного рядку 
магнітів відносно другого рядку магнітів,  в запропонованій авторами конструкції,  
регулювання магнітного поля вирішується шляхом обертанню магнітів навколо своєї вісі. 
Саме тому магніти мають циліндричну форму і намагнічені перпендикулярно поздовжньої 
осі.  
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Магнетардер працює в такий спосіб. Якщо постійні магніти 3 у статорі 1 займають 
положення таким чином (рис.2), щоб поздовжня поділяюча біполярні полюси магніту 
площина розташовувалася радіально стосовно обертового ротора 2, то в такому положенні 
магнітне поле від постійних магнітів 3  буде розташовано концентрично навколо ротора 2 (на 
рис. 2 позначено силовими лініями по колу статора), і не взаємодіє з ротором 2, що 
забезпечує йому безперешкодне обертання від ротора двигуна з яким зв'язаний магнетардер. 

У запропонованій конструкції магнетардеру, для забезпечення зміни швидкості 
обертання ротора двигуна або його гальмування, з яким кінематично зв'язаний магнетардер, 
за допомогою привода постійних магнітів 3  у статорі 1  механічно повертають в інше 
положення таким чином, щоб поздовжня поділяюча біполярні полюси магнітів 3 площина 
розташовувалася паралельно стосовно обертового ротора 2. У результаті такого обертання, 
відбувається зміна напрямку магнітного поля з концентричного стосовно ротора 2, до 
перпендикулярного напрямку (на рис. 5 позначено штриховими силовими лініями, 
направленими радіально до ротора), у результаті чого здійснюється взаємодія магнітного 
поля з ротором 2, що приводить до сповільнення його обертання (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Поперечний переріз магнетардеру при взаємодії магнітного поля з обертовим 
ротором 

 
При цьому кути повороту кожного знабору постійних магнітів 3 можуть бути різними 

по величині й регулюватися, що забезпечить плавнерегулювання сповільнення обертання або 
гальмування ротора двигуна. Обертання постійних магнітів 3 навколо своєї поздовжньої осі 
здійснюється за допомогою будь-яких пристроїв (механічних, електричних), звичайно 
застосовуваних для таких цілей. 

Додатковий технічний результат, який полягає в підвищенні потужності магнітного 
поля постійних магнітів, досягається використанням магнітів, які виконані з композитів на 
основі суміші порошків неодиму,  заліза і бору,  або з композитів на основі суміші феритів 
барію або стронцію, або композитів на основі самарію та кобальту. 

Нова конструкція магнетардеру дозволяє зменшити ефект пригальмовування, який 
виникає при вимиканні сповільнювача. Даний ефект виникає у зв'язку з можливістю 
часткового проходження магнітного потоку через ротор. Використовуючи магніти 
циліндричної форми, зменшена площа намагнічування, що призводить до зменшення ефекту 
пригальмовування, яке в свою чергу веде до зменшення витрат палива. Також відрізняються 
методи управління потоками і напрямок намагнічування. Використовуючи, обертання 
магнітів і поздовжнє намагнічування, досягається найбільш повне замикання петель 
магнітного потоку, на відміну від використання зміщення магнітного потоку і поперечного 
намагнічування. Використовуючи магніти циліндричної форми з поздовжнім 
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намагнічуванням і метод управління магнітним потоком шляхом їх обертання, призводить до 
контрольованого управління потужністю магнітного потоку, тобто управлінням гальмівної 
силою не включено/відключено, а використання ступеневого режиму,що є більш 
сприятливим режимом роботи для трансмісії. Дану перевагу можливо використовувати при 
встановленні ідентичних магнетардерів на різні транспортні засоби за розміром та 
потужністю, що веде до уніфікованого виробництва. 

Висновки. Новизна запропонованої авторами конструкції магнетардеру відносно 
відомого ретардеру з постійними магнітами фірми Voith вбачається: 

1) в заміні магнітів з  поздовжнім намагнічуванням на поперечне відносно їх 
найбільшого геометричного розміру;  

2) в заміні геометричної форми магнітів з прямокутної на циліндричну; 
3) в заміні принципу механічного переміщення магнітів для здійснення процесу 

гальмування відносно центру обертового ротору з кутового на ексцентричний; 
4) в можливості змінювати в широкому діапазоні  розрахункової величини потужності 

магнітного поля (напрямком петель магнітного потоку) під час гальмування за рахунок зміни 
кута оберту циліндричних магнітів з поперечним намагнічуванням в статорі.  

Перспективи щодо впровадження. Технічні можливості нової конструкції 
магнетардеру дозволяють спрогнозувати привабливі перспективи більш широкого 
впровадження магнетардеру у транспортній галузі завдяки: 

- зменшення на 40÷50% загальної вартості  виготовлення магнетардеру за рахунок 
уніфікації; 

- можливості використання однієї моделі магнетардеру на багатьох різних типах 
транспорту за рахунок широкого діапазону зміни величини  потужності  магнітного потоку 
під час гальмування; 

- підвищення комфорту при гальмуванні за рахунок плавного регулювання величини 
гальмівного моменту в широкому діапазоні в залежності від дорожньої обстановки шляхом 
зміни кута оберту циліндричних магнітів з поперечним намагнічуванням в статорі; 

- підвищення безпеки руху за рахунок необмеженої у часі можливості застосовувати 
магнетардер в режимі гальмування; 

- зниженню витрат на ремонт гальм протягом терміну експлуатації за рахунок 
можливості плавного регулювання і дієвого контролю за співвідношення між задіяною у часі 
величиною гальмівного моменту і температурою нагріву конструкційних деталей механічної 
трансмісії. 

Для підвищення ефективності використання гальм фрикційного типу пропонується 
зменшити технологічний час використання гальм фрикційного типу для уповільнення 
швидкості пасажирських вагонів за рахунок дії додаткових гальм магнітного типу, які будуть 
використовуватися сумісно. Пропонується застосовувати фрикційні гальма тільки при 
швидкостях до 110 км/год., а при більших швидкостях використовувати магнітні гальма, 
ефективність яких збільшується пропорційно збільшенню швидкості, що призведе до 
збільшення загального терміну експлуатації (технічного ресурсу) гальм фрикційного типу, 
що буде сприяти не тільки суттєвому зменшенню щорічних матеріальних витрат на технічне 
обслуговування рухомого складу, але й підвищенню безпеки руху швидкісних потягів 
завдяки більшій ефективності і надійності роботи гальм в цілому. 
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д.т.н., доц. Боряк К.Ф., к.т.н. Афтанюк О.В., Возный В.И. 
НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ МАГНИТНОГО ЗАМЕДЛИТЕЛЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО 

ПРИМЕНЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ УКРАИНЫ 
 
В статье авторы предлагают одно из направлений модернизации тормозной системы 

железнодорожного транспорта в Украине с целью повышения технического ресурса и 
эффективности тормозов, которые используют силы трения. С ростом скорости технический 
ресурс тормозных колодок резко уменьшается из-за избыточного температурного перегрева 
элементов фрикционных тормозов (тормозного диска и колодок). Это приводит к ускоренному 
износу контактирующих поверхностей, уменьшение коэффициента сцепления и, как следствие, 
к снижению эффективности торможения. Поэтому на высоких скоростях используют другую 
систему тормозов: электродинамические, гидродинамические, электромагнитные или 
магнитные. 

Исследования авторов посвящены созданию новой конструкции магнитного замедлителя с 
постоянными магнитами (магнитный ретардер, сокращено - магнетардер), который в отличие 
от известных зарубежных образцов позволяет регулировать тормозной коэффициент в 
широком диапазоне. Авторами предлагается новая конструкция магнитного замедлителя 
(магнетардер) и концепции его эффективного использования в качестве тормозного устройства 
для замедления движения железнодорожных колесных пар, эксплуатируемых на скоростных 
поездах. Рассматриваются его отличия и преимущества перед другими конструкциями 
известных зарубежных производителей магнитных ретардеров. Даются рекомендации по его 
применению на железнодорожном транспорте в качестве дополнительных тормозов вместе с 
традиционными фрикционными тормозами. 

Ключевые слова: магнитный замедлитель, магнетардер, ретардер, технический ресурс 
тормозных колодок, межремонтный пробег колесных пар. 
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Ph.D. Boryak K.F., Ph.D. Aftaniuk O.V., Vozniy V.I. 

A NEW DESIGN OF MAGNETIC RETARDER AND POSSIBILITIES OF ITS 
APPLICATION IN THE UKRAINIAN RAILWAY TRANSPORT 

 
The authors suggest one of the directions of the braking system of railway transport development in 

Ukraine in order to increase the service life and effectiveness-efficiency brakes that use friction. With 
increasing speed operating life of brake pads decreases sharply because of redun- dant temperature 
overheating the friction elements of brakes (brake disc and pads). This leads to accelerated wear of the 
contacting surfaces, co-reduction coefficient of adhesion and, as a consequence, a reduction in braking 
efficiency. Therefore, at high speeds using a different brakes: electrodynamic, hydro--nomic, 
electromagnetic or magnetic. 

Research authors devoted to the creation of a new design of magnetic retarder with permanent 
magnets (magnetic retarder, reduced - magnetarder), which is in contrast to the well-known foreign 
models allows you to adjust the brake factor in a wide range. A new design of magnetic retarder 
(magnetarder) and concepts of its effective application as a braking device for retarding the movement of 
railway wheelsets used in high-speed trains is put forward. Its distinctions and advantages over other 
designs of famous foreign manufacturers of magnetic retarders are considered. Recommendations on its 
application in the railway transport as additional brakes together with conventional friction brakes are 
given. 

Keywords: magnetic retarder, magnetarder, technological lifespan of brake blocks, interrepair 
running of wheelsets. 
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 УДК 621.316.7                                                              д.т.н, проф. Гунченко Ю.О. (ОНУ) 
Ємельянов П.С. (ОНУ) 
Дзенкевич О.В. (ОНУ) 

 
СТУПЕНЕВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В СТАБІЛІЗАТОРАХ ЗМІННОЇ НАПРУГИ 

 
У статті розглянуті способи побудови виконавчих органів для регулювання змінної 

напруги, засновані на використанні трансформаторів, з секціонуванням первинної або вторинної 
обмоток, або автотрансформаторів. Ступеневе регулювання в стабілізаторах, дозволяє 
забезпечувати підтримку вихідної напруги з певною точність, принцип якого заснований на 
використанні виконавчого органу, який характеризується великою кількістю обмоток, виводів і 
ключів, при цьому схеми виконуючих органів різноманітні, і в залежності від вимог можливо 
використовувати різні схеми і їх комбінації. Розглянуті способи секціонування обмоток і їх 
принцип роботи, а також типи існуючих стабілізаторів, в яких застосовується ступеневе 
регулювання, їх переваги та недоліки. 

Ключові слова: змінна напруга, стабілізатор напруги, електроенергетика, виконавчий 
орган. 

 
Вступ. Електроенергетика є однією з найважливіших галузей промисловості. Сучасні 

технології промислового і побутового обладнання, що живиться електроенергією, вимагають 
підвищення якості електропостачання відповідно до чинних норм. Невідповідність напруги 
нормам, занижене або завищена напруга, електромережі може призводити не тільки до 
порушення режиму роботи пристроїв і приладів, а й виходу їх з ладу. При цьому економічні 
втрати через відмову пристроїв, можуть багаторазово перевищувати вартість обладнання, що 
використовується для захисту від таких змін. Використання стабілізаторів змінної напруги, з 
широким діапазоном зміни вхідної напруги, дозволяє суттєво збільшити час безвідмовної 
роботи питомого ними обладнання. 

На даний момент ступеневе регулювання застосовується в релейних і симісторних 
(тиристорних) стабілізаторах напруги [1,3-5], в основі яких використовується виконавчий 
орган і змінна структура,  яка змінюється в залежності від відхилень вихідної напруги і 
діапазону регулювання напруги або струму. Виконавчий орган характеризується великим 
числом обмоток, виводів і ключів [2]. При цьому схеми виконуючих органів різноманітні, і в 
залежності від вимог можливо використовувати різні схеми і їх комбінації. 

Постановка задачі. Дослідити способи побудови трансформаторно-ключових 
виконавчих органів, які забезпечують ступеневе регулювання в стабілізаторах напруги 
змінного струму. 

Викладення основного матеріалу. Простий пристрій що забезпечує ступеневе 
регулювання напруги - це трансформатор (автотрансформатор) з секціонованою первинною 
та/або вторинною обмотками. Енергетичні показники регуляторів отримуються вище при 
секціонуванні вторинної обмотки трансформатора. 

На рис. 1.а показана схема виконавчого органу з секціонованою вторинною обмоткою 
трансформатора. Напруга Ui,  що знімається з обмотки w1 молодшої секції, що має 
мінімальне число витком, при замиканні ключа K1 в момент проходження струму 
навантаження через нуль, є мінімальним значенням дискретної зміни напруги на 
навантаженні за умови, що числа витків обмоток секцій, від молодшої до старшої, складають 
арифметичну прогресію. 

Загальна кількість секцій n, що складаються з обмотки wi і реверсивного ключа Ki, 
визначається діапазоном регулювання напруги: 

U
UU HHn
1

minmax-= , 

де UНmax,  UНmin- максимальне та мінімальне значення напруги на навантаженні, n 
округляється до найближчого цілого числа. 
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На рис.  1.б показана схема для регулятора напруги,  при згодному включенні 
перемикаються секцій між собою ключі Ki1 включені, а ключі Ki2 - вимкнені. Виключення i-ї 
секції з набору відбувається при включенні шунтуючого ключа Ki2 і виключенні 
послідовного ключа Ki1. 

 

 
Рис. 1.- Схема регулятора змінної напруги: а) - загальна схема; б) - з комутацією 

перемикаємих секцій на вторинній обмотці; в) - з комутацією обмоток з середньою точкою 
 

Кількість секцій можна визначити за формулою виду: 

U
U

H

Hn
min

max
2log= , 

де UHmin, UHmax - напруги молодшої/старшої секції. 
При виконанні секціонованих обмоток із середніми точками, співвідношення витків 

обмоток секцій, визначається геометричною прогресією з основою 3, а з'єднання секцій 
виконані згідно з рис.  1.в.  У кожній секції може бути включений тільки один ключ.  Для 
отримання напруги, UHmin, яке визначає зміну напруги Uн, потрібно включити середній ключ 
Ki2 молодшої секції і перші ключі Kn1 кожної секції. Напруга UHmax виходить при включенні 
ключів Kn3 кожної секції і визначається зі співвідношення: 

)1(3minmax -= n
HH UU  

На рисунку 2.а приведена схема виконавчого органу з секціонуванням первинної 
обмотки трансформатора для регулювання напруги в заданому діапазоні з необхідною 
точність його стабілізації при відхиленні напруги мережі без викривлення форми вхідної 
напруги за рахунок можливості перемикання ключів в момент переходу напруги (струму) 
через нуль. 

 

 
Рис. 2. Схеми стабілізаторів змінної напруги: а) - з секціонуванням первинної обмотки 

трансформатора; б) - з секціонуванням вторинною обмотки трансформатора; в) - на основі 
автотрансформатора з підвищувальної обмоткою 

 
Схема з секціонуванням вторинною обмотки трансформатора наведена на рисунку 2.б. 

Напруга секціонованих обмоток wn знаходяться в залежності між собою відповідно до 
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геометричної прогресії з основою 2. При цьому напруга молодшої секції визначає точність 
стабілізації вихідної напруги. 

На рис. 2.в приведена схема виконавчого органу на автотрансформаторі з 
підвищувальної обмоткою w02. ЕРС обмоток секцій спрямована назустріч сумарною ЕРС 
обмоток w01 і w02 при включенні послідовних ключів секцій Ki1 і не впливає на ЕРС цих 
обмоток,  при включенні шунтуючих ключів секцій Ki2.  При Ucminвсі ключі Ki2 замкнуті, і 
напруга на навантаженні визначається із співвідношення: 

UUUU KicH D-+= 2min2minmin , 
де ΔUKi2 - падіння напруги на шунтуючих ключах секцій. 
Для отримання номінальної напруги необхідно виконання співвідношення: 

UUUU KicHном D-+= 2min2min . 
З цієї умови знаходиться необхідна напруга підвищувальної обмотки w02: 

UUUU KiсНном D+-= 2minmin2 . 
І необхідний коефіцієнт трансформації автотрансформатора: 

U
UUk

c

c
T

min

min2min += . 

При Ucmax ключі Ki2 розімкнуті, ключі Ki1 замкнуті, сумарна напруга всіх секцій 
віднімається з вихідного напруги: 

åD
=

--+=
n

i
iKicH UUUUU

1
1max2maxmax , 

де Ui - напруга окремої секції, n - число секцій. 
Напруга на навантаженні UНном при Ucmax визначається із співвідношення: 

åD
=

--+=
n

i
iKicHном UUUUU

1
1max2max . 

З останнього виразу визначається сумарна напруга всіх секцій: 

UUUUU HномKic
n

i
i --+= Då

=
1max2max

1
. 

Загальна кількість секцій визначається з наступного співвідношення: 

ú
û

ù
ê
ë

é
+

-
=

d
1

)1(
2log2

нk
kn , 

де dd += pck , 
U
U

Н

p
p

D
d =  – діапазон регулювання напруги,

U
U

Н

н
н

D
d =   - відносна 

точність стабілізації,
U
U

с

с
p

D
d =   - відносне відхилення вхідної напруги. 

Також з метою усунення можливих режимів короткого замикання і зменшення числа 
ключів, які проводять струм в обох напрямках, кожну секцію можливо виконати з двох 
підсекцій wi1 і wi2. 

Послідовно з'єднані підсекції утворюють (рис. 3) дві паралельні гілки, які включені 
послідовно з обмоткою w01 через ключі K1 і К2. 
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Рис. 3. Схема виконавчого органу з двома гілками перемикаємих секцій 

 
На даній схемі всі ключі проводять струм тільки в одному напрямку. Діоди VDi1 і VDi2 

запобігають протіканню струму короткого замикання секцій під час замкнутого стану ключів 
Ki1, Ki2, шунтуючих підсекцій. Ключі K1 і К2 виключають режим короткого замикання в двох 
паралельних гілках секцій і можуть використовуватися як елемент захисту стабілізатора. 

Струм який протікає в кожній секції знаходиться з вираження: 

K
II

Ti

н
i = , 

де Ii - струм i-ї секції, Iн - струм навантаження, ki - коефіцієнт трансформації i-ї секції. 
Також для нормальної роботи стабілізатора необхідно, щоб відношення коефіцієнтів 

трансформації, ki і ki + 1, відповідних i-му та i+1-му відводів, задовольняло умову: 

d+=+ 11

k
k

i

i , 

де i – номер секції, δ – допустима відносна нестабільність вихідної напруги 
стабілізатора, яка зазвичай становить від 0,05 до 0,1 в залежності від питомого обладнання. 

Ступеневе регулювання застосовується в релейних і симісторних (тиристорних) 
стабілізаторах напруги (рис. 4).   

 

 
Рис. 4. Принципова схема стабілізатора із ступеневим регулюванням 

 
Релейний стабілізатор напруги - в основі цього типу стабілізатора лежить багато 

обмоточний трансформатор, напруга на кожному наступному відводі трансформатора на N 
вольт більше ніж на попередньому. Кількість обмоток залежить від необхідної точності і 
робочого діапазону по напрузі. Звісно з підвищенням кількості ступенів на робочий діапазон 
напруг, підвищується точність регулювання пристрою.  

Принцип роботи пристрою полягає в підключенні/відключенні необхідної кількості 
обмоток до досягнення заданої напруги на виході. 

До недоліків приладів даного типу відноситься: 
1. Наявність механічних рухомих частин; 
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2. Наявність великої кількості комутаційних елементів - призводить до зниження 
відмово стійкості системи в цілому; 

3. Середня перевантажувальна здібність. 
До переваг приладів даного типу варто віднести: 
1. Невисока вартість приладів даного типу; 
2. Висока швидкість компенсації збурення; 
3. Висока точність регулювання. 
Симісторні (тиристорні) стабілізатори напруги. Схема побудови аналогічна 

стабілізатора релейного типу за винятком вихідного каскаду. В якості комутуючих елементів 
замість реле виступають симістори (тиристори), що і визначають основні технічні 
характеристики даних стабілізаторів напруги.  

Приклад виконавчого органу для такого стабілізатора зображений на рисунку 5. За 
допомогою симісторов навантаження під'єднується до одного з виводів вторинної обмотки 
трансформатора. Напруга на навантаженні залишається синусоїдальним, тому що тиристори 
відкриваються і закриваються в моменти переходу напруги через нуль. 

 

 
Рис. 5. Схема регулятора змінної напруги із ступеневим методом регулювання 

 
Регулювання відбувається ступенево (рис. 6). Найменша напруга підводиться до 

навантаження,  коли включаються тиристори VT1  і VT2  (рисунок 6,  а),  а найбільша -  коли 
включаються тиристори VT3 і VT4 (рис. 6, b). 

 

 

Рис. 6. Часова діаграма роботи регулятора змінної напруги із ступеневим методом 
регулювання 

 
До недоліків приладів даного типу відноситься: 

1. Низька перевантажувальна здібність; 
2. Висока вартість; 
3. Високочастотний шум, що вноситься напівпровідниковими ключами. 

До переваг приладів даного типу варто віднести: 
1. Висока точність стабілізації; 
2. Висока швидкість перемикання зміни вихідної напруги. 
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Релейні та симісторні стабілізатори напруги через свою конструкції, як було описано 
раніше, мають ряд недоліків. Використання механічних реле, що комутує значний струм, 
призводить до підгоряння і злипання контактів, і як наслідок призводять до зменшення 
надійності і терміну служби. Використання електронних ключів призводить до ускладнення 
схеми, підвищення вартості та погіршення габаритних показників. 

Для усунення вказаних недоліків можливе використання комбінованих регуляторів 
[6].На рис. 7 наведена схема виконавчого органу для комбінованого регулювання змінної 
напруги, який складається як з електронних, так й з механічних ключів, де К1-К3 - додаткові 
реле, К4-К6 - блок реле, VS1-VS3 - симісторні ключі, 1 - датчик переходу вхідного струму 
через нуль, АТ - автотрансформатор. При цьому комутація струму проходить за допомогою 
симісторов, а реле замикає електронні ключі, забезпечуючи зменшення втрат потужності в 
сталому режимі. 

 
Рис. 7. Комбінований регулятор напруги 

 
Принцип роботи такого регулятора полягає в тому що, при включенні одного з 

додаткових реле замикається відповідний симісторний ключ, і за допомогою одного реле з 
блоку реле вибирається один з відводів АТ, що забезпечує передачу вхідної напруги на вихід 
без зміни.При перемиканні на іншу ступень регулювання включається симісторний ключ, 
який замикається за допомогою додаткових реле, додаткове реле розмикається, по сигналу з 
датчика струму знімається сигнал управління з симісторного ключа, який працював і 
подається сигнал на симісторний ключ, який необхідно включити. 

Такий комбінований регулятор напруги змінного струму забезпечує зменшення 
кількості симісторних ключів,  перемикання контактів реле в без струмовому режимі,  
зменшення втрат потужності, що забезпечує зниження габаритів, підвищує надійність і 
термін служби. 

Висновок. Ступеневе регулювання добре себе зарекомендувало при застосуванні в 
джерелах вторинного електроживлення, завдяки своїй структурі, що змінюється в залежності 
від відхилень вихідної напруги, і діапазону регулювання напруги або струму. При цьому 
схеми ступеневих виконавчих органів досить різноманітні. Залежно від вимог можливо 
використовувати різні схеми і їх поєднання, які дозволяють частково або повністю вирішити 
деякі технічні проблеми. 
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д.т.н проф. ГунченкоЮ.А., Емельянов П.С., ДзенкевичО.В. 

СТУПЕНЧАТОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СТАБИЛИЗАТОРАХ ПЕРЕМЕННОГО 
НАПРЯЖЕНИЯ 

 
В статье рассмотрены способы построения исполнительных органов для регулирования 

переменного напряжения, основанные на использовании трансформаторов, с секционированием 
первичной или вторичной обмоток, или автотрансформаторов. Ступенчатое регулирование в 
стабилизаторах, позволяет обеспечивать поддержание выходного напряжение с определенной 
точность, принцип которого основан на использовании исполнительного органа, который 
характеризуется большим числом обмоток, выводов и ключей, при этом схемы исполняющих 
органов разнообразны, и в зависимости от требований можно использовать разные схемы и их 
сочетания. Рассмотрены способы секционирования обмоток и их принцип работы, а так же 
типы существующих стабилизаторов, в которых применяется ступенчатое регулирование, их 
преимущества и недостатки. 

Ключевые слова: переменное напряжение, стабилизатор напряжения,  
электроэнергетика, исполнительный орган. 
 

 
Prof. GunchenkoY.A., Emelyanov P.S., Dzenkevych O.V. 

STEP REGULATION IN THE AC VOLTAGE STABILIZERS 
 

The article describes methods of construction the executive bodies for regulating AC voltage, based 
on the use ofautotransformersor transformers with a partitioning of the primary or secondary windings . 
Step regulation in stabilizers allows to provide an output voltage with a certain accuracy, the principle of 
which is based on the executive body, which is characterized by a large number of windings and keys, 
wherein circuits executing organs are varied, and various schemes and their combinations can be used 
depending on requirements. Were considered methods of partitioning the windings and their operating 
principles, as well as the types of existing stabilizers, in which step regulation is used, their advantages 
and disadvantages 

Keywords: AC voltage, voltage stabilizer, electric power industry, executive body. 
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   к.т.н., доц. Дранчук С.Н. (НУ «ОМА») 

д.т.н., проф. Мокрицкий В.А. (ОНПУ) 
 

К МЕХАНИЗМУ МАССОПЕРЕНОСА ПРИ ЖИДКОФАЗНОЙ  
ЭПИТАКСИИ ПОЛУПРОВОДНИКОВ 

 
Целью данной работы является разработка и  решение математической модели 

эпитаксии слоев из жидкой фазы при диффузионно-конвективном механизме роста. 
Предложена и исследована модель массопереноса при росте слоев из раствора-расплава, 
ограниченного двумя горизонтально расположенными подложками при диффузионно-
конвективном механизме роста и возникновении гомогенной кристаллизации в растворе-
расплаве. Получены зависимости, определяющие скорость роста и толщину эпитаксиальных 
слоев на верхней и нижней подложках от условий проведения процесса эпитаксии, решение 
которых может быть использовано для совершенствования методов управления процессом 
жидкофазной эпитаксии. 

Ключевые слова: эпитаксия, массоперенос, раствор-расплав, диффузионно-конвективный.  
 

Введение и постановка задачи. С развитием микроэлектроники совершенствуются и  
технологические процессы жидкостной эпитаксии. Для управления процессами роста 
эпитаксиальных слоев из жидкой фазы необходимо представлять особенности массопереноса 
в жидкой фазе, а также механизмы переноса кристаллизуемого вещества к поверхности 
подложки. При использовании горизонтального расположения подложек помимо 
диффузионного механизма массопереноса [1] имеет место и диффузионно-конвективный 
массоперенос [2]. Целью данной работы является решение математической модели 
эпитаксии слоев из жидкой фазы при диффузионно-конвективном механизме роста, на 
основании которого были получены зависимости, определяющие скорость роста и толщину 
эпитаксиальных слоев на верхней и нижней подложках от условий проведения процесса 
эпитаксии.  

Модель дифузионно-конвективного массопереноса. Поверхности подложек, 
расположенных горизонтально, ограничивают с обеих сторон объем раствора-расплава. Рост 
слоев происходит за счет принудительного охлаждения раствора-расплава. Рост слоя 
происходит в условиях диффузионно-конвективного массопереноса.  

При этом скорость охлаждения a выше критической, определяющей диффузионно-
конвективеный массоперенос. В таких условиях  справедливо одномерное уравнение 
вынужденной диффузии (1): 
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CD
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¶

w .                                                        (1) 

где   С – концентрация вещества в растворе; 
t – время роста слоя; 
D – коэффициент диффузии вещества в растворе; 
х – координата, направленная  вверх с началом отсчета от поверхности нижней 

подложки; 
ω – характеристическая скорость конвекции. 

При начальном и граничном условиях (2-3):  

                  1)0,( CxC = ,                                                         (2) 

                   t
m
aCtCtC -== 1),(),0( d ,                                                     (3) 

где    δ - расстояние между подложками; 

dC
dTm = - наклон кривой ликвидуса соответствующей диаграммы состояния; 
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и равномерном изменении равновесной концентрации растворенного вещества в растворе 
(a/m=const) решение уравнения (1) в интервале времени 0<t≤tк имеет вид (4): 
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Следует отметить,  что при отсутствии конвекции (ω=0)  это уравнение переходит в 
известное для диффузионного массопереноса [1]. Анализ решения (4) показывает, что в 
начальный момент времени (t=0) концентрация растворенного вещества во всем объеме 
раствора одинакова и равна равновесной С1 (Рис.1): после начала роста за счет 
кристаллизации вещества на подложках концентрация его в растворе у поверхности 
подложек понижается, что приводит к возникновению пересыщения ΔС, величина которого 

при времени роста 
D

t
2

2
d

t =>  достигает своего максимального значения MCD . При этом за 

счет наличия свободной конвекции максимальное значение концентрации растворенного 
вещества смещается к поверхности верхней подложки.  
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Рис. 1. Распределение относительной концентрации растворенного вещества по объему 
раствора-расплава. 

Расчет согласно (19) для значений параметров:  
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Используя выражения 
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d=¶
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CDCV ,                         (5) 

где SC  - концентрация  кристаллизуемого вещества в твердой фазе, 
       HB VV , - скорости роста слоя на верхней и нижней подложках, 

и интегрируя скорости роста слоев по времени, можно получить толщину выращенных 
эпитаксиальных слоев  для верхнего и нижнего слоев: 
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Следует отметить, что при ω→0 выражения (4,6,7) согласуются с полученными ранее 
зависимостями для диффузионного массопереноса. На основании решений этих уравнений 
получены зависимости относительной толщины слоя на верхней и нижней подложках от 
относительного времени наращивания слоя при условии, что относительное время 
наращивания первой части слоя составляло t1=τ2 (рис. 2). Анализ этих зависимостей 
показывает, что рост  слоя достигает стационарного состояния за время t≥0,3τ2.   
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Рис. 2. Зависимости относительной толщины слоя на верхней (индекс В) и нижней 
(индекс Н) подложках  от относительного времени проведения процесса (а) и степени 

развития свободной конвекции (б).  
Расчет согласно (10, 11) для значений параметров:  

 1 – 0®wd
D ; 2 – 2=wd

D ; 3 – 5=wd
D ;  
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После наращивания слоев в условиях конвективно-диффузионного массопереноса  
толщина слоя на верхней подложке становится больше, чем на нижней. Это связано с 
наличием свободной конвекции в объеме раствора-расплава.  

При длительности роста слоя 
D

t
23d

>>  толщина слоя практически линейно зависит от 

времени роста: 
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Связь характеристической скорости свободной конвекции с основными параметрами 

процесса эпитаксии можно определить из теории тепломассопереноса для случая свободной 
конвекции в узкой горизонтальной щели по известной эмпирической зависимости [3]: 

( ) 3,0Pr105,0 GrKe ××= ,                                                 (10) 

где PeKe += 1  – эффективный коэффициент массопереноса; 
D

Pe wd
=  – число Пекле; 
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       ln  - кинематическая вязкость раствора-расплава;  g  - ускорение свободного 
падения; 
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=L  – характеристический размер области конвекции; 

0r , nr  – плотность раствора на границе раздела слой-подложка и в объеме, где 
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Для разбавленных растворов справедливо соотношение: 
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 – относительное объемное пересыщение раствора в 

момент возникновения свободной конвекции; 
lMM S ,  – молекулярный вес растворенного вещества и металла-растворителя, 

соответственно; 
lrr ,S  – плотность растворенного вещества и металла-растворителя, соответственно; 

Тогда характеристическая скорость свободной конвекции определится из соотношения: 
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Из этого соотношения при  0®w можно определить критическое расстояние- зазор 
между подложками, при котором возникает свободная конвекция: 
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Анализ выражений (8,9) показывает, что в условиях диффузионно-конвективного 
массопереноса толщина слоя на верхней подложке  больше, чем на нижней, и эта разность 
возрастает с увеличением зазора между подложками. Однако, при большом расстоянии 
между подложками может возникнуть гомогенная кристаллизация в растворе-расплаве [4], 
что ограничивает толщину слоя на обеих подложках.  

Модель дифузионно-конвективного массопереноса при возникновении 
гомогенной кристаллизации. Гомогенная кристаллизация может возникнуть в той части 
раствора, в которой пересыщение достигает необходимой для этого явления величины гСD . 
Значение максимального пересыщения может быть определено из выражения (4) при ¥®t : 

Dm
aCm 8

2d=D .                                                                  (14) 

Причем, в условиях диффузионно-конвективного массопереноса максимальное пересыщение 
возникнет в верхней части раствора-расплава (рис.1), и это смещение будет тем больше, чем 
интенсивней идет процесс свободной конвекции. В этих условиях гомогенная 
кристаллизация сначала протекает путем образования отдельных кристаллов, а при 
увеличении промежутка до 

гcdd >  гомогенная кристаллизация развивается сплошным 

фронтом  (рис. 3). 
Из этого можно получить выражение для расчета величины промежутка, достаточной 

для гомогенного зарождения кристаллов
гd : 
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где гTD  - переохлаждение раствора-расплава, необходимое для возникновения 
гомогенного зарождения. 

Рассмотренные механизмы массопереноса подтверждаются экспериментальными 
зависимостями толщины слоя на верхней и нижней подложках от величины промежутка 
между ними (рис. 4) [5]. 

Рис. 3. Схема развития гомогенной кристаллизации в условиях диффузионно-
конвективного массопереноса: 

 1 – гомогенная кристаллизация в форме отдельных кристаллов; 
 2 – гомогенная кристаллизация  при возникновении сплошного фронта кристаллов  
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Заключение. Разработана математическая модель эпитаксии из жидкой фазы при 
диффузионно-конвективном механизме роста и возникновении гомогенной кристаллизации 
в растворе-расплаве. На её основании получены решения, определяющие скорость роста и 
толщину эпитаксиальных слоев на верхней и нижней подложках. Модели могут быть 
использованы для совершенствования методов управления процессом жидкостной эпитаксии 
слоев  с заданными свойствами.   
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 6,5.10−5 (в) Сплошные линии расчета 

Выделенные области массопереноса:   
I – диффузионного;  ІІ – диффузионно-конвективного; 

 ІІІ – c гомогенным образованием отдельных зародышей;  
IV – с образованием сплошного фронта гомогенной кристаллизации 

h, мкм 
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ДО МЕХАНІЗМУ МАСОПЕРЕНОСА ПРИ РІДКОФАЗНІЙ 

ЕПІТАКСІЇ НАПІВПРОВІДНИКІВ 
Метою даної роботи є розробка і вирішення математичної моделі епітаксії шарів із 

рідкої фази при дифузійно-конвективному механізмі росту. Запропоновано і досліджено модель 
масопереносу при нарощуванні епітаксійних шарів із розчину-розплаву, обмеженого двома 
горизонтально розміщеними підкладками  при дифузійно-конвективному механізмі росту та 
виникненні гомогенної кристалізції в розчині-розплаві. Отримано залежності, визначаючі 
швидкість росту і товщину эпитаксійних шарів на верхній і нижній підкладках від умов 
проведення процесу епітаксії, розв,язання которих може бути використано для вдосконалення 
методів управління процесом рідинно-фазової епітаксії. 
            Ключові слова: епітаксія, масоперенос, шари, розчин-розплав, дифузійно-конвективний.   

 
 

Ph.D. Zavadsky V.A., Ph.D. Dranchuk S.M. 
THE MECHANISM FOR THE MASS TRANSFER IN THE LIQUID PHASE EPITAXY OF 

SEMICONDUCTORS 
An aim hired are development and  decision of mathematical model of epitaxy of layers from a 

liquid phase at the diffusion-convectional mechanism of growth. The model of masstransfer is offered and 
investigational at the growth growth of layers from the solution-melt limited to two horizontally located 
substrates at the diffusion-convectional mechanism of growth and origin of homogeneous crystallization 
in solution-melt. Dependences are got, qualificatory speed of growth and thickness of epilayers on 
overhead and lower подложках from the terms of realization of process epitaxy, the decision of that can 
be used for perfection of management methods by the process of liquid-phase epitaxy. 

Keywords: epitaxy, mass transfer, solution-melt, diffusion-convection,  layer. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИКИ ВИГОТОВЛЕННЯ Й ДОСЛІДЖЕННЯ 

ТОНКОПЛІВКОВИХ ЕЛЕКТРОЛЮМІНЕСЦЕНТНИХ СТРУКТУР 
 

Розроблено методику виготовлення тонкоплівкових електролюмінесцентних структур 
(ТПЕЛС). Запропоновано методику дослідження спектральних і часових характеристик 
ТПЕЛС. Представлено результати технологічного експерименту щодо ТПЕЛС зеленого кольору 
випромінювання на основі ZnS з домішкою фторіду тербію. З експериментів встановлено, що 
яскравість ТПЕЛС зростає поки товщина плівки електролюмінофора менш ніж 600 нм. 

Ключові слова: тонкоплівкові електролюмінесцентні структури, струмопровідні 
електроди, діелектричні шари. 
 

Відомо, що характеристики тонкоплівкових електролюмінесцентних структур залежать 
від різних зовнішніх факторів, але ці дані не узагальнені, у деяких випадках вступають у 
розбіжність. Актуальними вважаються дослідження залежності кінетичних характеристик 
випромінювання ТПЭЛС від форми й тривалості імпульсу збуджуючої напруги [1].  Це 
обумовлює подальші фундаментальні дослідження в цьому напрямку.  

Ціль роботи - розробка конструкції, технології виготовлення й методики дослідження 
різних характеристик ТПЕЛС. 

Відповідно до обраної конструкції ТПЕЛС у якості прозорих струмопровідних 
електродів служать доріжки, сформовані методом контактної фотолітографії  на  суцільному  
шарі  двоокису  олова  при  товщині  0,2  мкм с опором  40-60 Ом/□. 

Нанесення шарів фоторезисту на підкладку здійснювалося центрифугуванням. Як 
фоточутливий шар використався фоторезист ФП383, що подавався із крапельниці. Товщина 
шару, який створюється, залежить від в'язкості розчину й швидкості обертання центрифуги. 
Від цих же параметрів залежить і величина валика,  що утвориться на краях підкладки.  Час 
формування шару фоторезисту в наших дослідженнях становило 25 с. 

Утворення шару фоторезисту завершувалося першим сушінням, при якому звичайно 
відбувається видалення розчинника з об'єму полімеру. Сушіння здійснювалося 
інфрачервоними променями при температурі 50 0С протягом 4 хв. 

Потім підкладка містилася у тримач з фотошаблонами й вироблявся процес 
експонування лампою ДРШ-250. Тому що час експонування зв'язаний з часом прояву, то для 
вибору режимів, що забезпечують точну передачу розмірів, необхідно змінювати їх 
одночасно. Установивши час експонування рівним 3 хв, ми визначили, що повне видалення 
шару фоторезисту, який був засвіченим, розчином їдкого калі (молярна частка 0,05 %) 
відбувається за 0,5 хв. Задублювання шару фоторезисту здійснювали інфрачервоним 
нагріванням при температурі 80-90 0С протягом 15 хв. 

Тому що плівки двоокису олова проявляють хімічну стійкість до різних реагентів, то 
процес травлення має певні труднощі. Нами використаний метод заміщення олова активним 
металом. На поверхню пластини наносився шар порошку цинку, а потім із крапельниці 
подавався розчин соляної кислоти (масова частка 18 %). Видалення шару оксиду олова в 
місцях, які не захищені фоторезистом, відбувалося за 1 хв. 

Заключною операцією фотолітографії було видалення задубленого фоторезисту 
поміщенням зразків у гарячий диметилформамід.  

Відповідно до прийнятої конструкції ТПЕЛС створення діелектричних шарів є досить 
відповідальною технологічною операцією, що забезпечує багато в чому працездатність і 
надійність ТПЕЛС. Відібрані на підставі патентного пошуку й власних досліджень матеріали 
діелектричних шарів являють собою досить тугоплавкі сполуки, які сильно дисоціюють в 
процесі вакуумного випару. Зіставлення й аналіз властивостей діелектричних шарів, 
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отриманих різними методами (термічним, електронно-променевим і лазерним випаром, 
магнетронним і катодним випаром) показує, що найкращими параметрами, володіють шари, 
осадженні електронно-променевим і лазерним випаром у присутності кисню. Отримані 
діелектричні плівки мають мінімальну концентрацію пор, найвищі електричну міцність і 
діелектричну проникність, низькі діелектричні втрати. 

Нами використаний метод електронно-променевого випару в сполученні з динамічною 
відкачкою й подачею реакційного газу до речовини, що випаровується. 

На рис.1 представлена схема електронно-променевого випарника, використаного в 
наших дослідженнях. Електромагніти поздовжнього й поперечного переміщення променю, 
які керуються програматором, дозволяють реалізувати необхідну послідовність сканування 
по речовині, що випаровується, для забезпечення рівномірного поверхневого нагрівання. 

Розроблений чотириканальний 
програматор дозволяє 
створювати на поверхні 
матеріалу, що випаровується, 
зони нагрівання у вигляді 
прямокутника або кільця.  

Використання даного 
способу нагрівання збіль-шує 
поверхню випару при незмінній 
діаграмі конден-сації. Отримані 
описаним методом шари мають 
високу однорідність, постійну 
товщину по поверхні підкладки 
й не містять мікровключень [2].  

Випар окислів, що 
забезпечує прийнятні 
швидкості осадження шарів (10-
100 нм/хв), наступає при 
щільності струму електронного 
пучка з діапазону 50-
150 мА/см2 з енергією 8-9 кеВ. 

Контроль за швидкістю 
осадження шару і його 
товщиною під час 
технологічного процесу 
здійснюється лазерним 
інтерферометром, схема якого 
зображена на рис. 2. 

Товщина шару, осад-
женого за період часу И,  
визначається з вираження 

 Q×=Q Vd ,                    (1) 
 

де Qd  - товщина шару, нм; 
V - швидкість осадження, нм/хв. 

 
З іншої сторони, товщина шару dИ може бути визначена по формулі 
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1 – джерело електронів 6-10 кеВ типу ИЕЛ-2ПМ;  
2 – електромагніт поперечного переміщення променю; 
3 – електромагніт поздовжнього переміщення променю;  
4 – реакційна камера;  
5 – підкладка; 
6 – трубопровід подання кисню; 
7 – контейнер з окислом, що випарюється. 
 
Рис. 1. Схема електронно-променевого випарника для 
осаджування окислів, що дисоціюють 
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де  l    = 632,8 нм - довжина хвилі випромінювання лазера; 
n - показник заломлення плівки; 
а - коригувальний коефіцієнт, рівний для розробленої установки 1,67. 
Розроблена методика виміру дозволяє контролювати швидкість осадження й товщину 

плівки безпосередньо в ході технологічного процесу з точністю ± 10 нм. 
Метод осадження електролюмінесцентних шарів ТПЕЛС повинен забезпечувати 

одержання однорідних по складу, 
товщині й ступеню легування 
плівок сульфіду цинку. На практиці 
використовуються наступні способи 
одержання легованих плівок 
сульфіду цинку: трикомпонентний 
синтез на поверхні підкладки з 
використанням трьох джерел; 
одночасний випар сульфіду цинку й 
легуючої домішки із двох джерел; 
почерговий термічний випар 
сульфіду цинку й легуючої домішки 
з наступною термообробкою; метод 
пошарової атомної епітаксії (ПАЕ); 
електронно-променевий  випар 
суміші сульфіду цинку й легуючої 
домішки [3]. 

Із всіх названих способів 
плівки найкращої якості одержують 
методом ПАЕ.  Однак цей спосіб 
досить складний у технологічному 
відношенні й вимагає створення 
надвисокого вакууму. При 
використанні перших трьох методів 
виникають складності з одержанням 
плівок заданої сполуки, тому що 
потрібна досить тверда стабілізація 
температур декількох джерел 
одночасно. Це приводить до поганої 
відтворюваності результатів [4]. 

Перевагою електронно-
променевого способу є пошаровий повний випар суміші сульфіду цинку й легуючої 
домішки.  При цьому полегшений синтез легованої плівки,  тому що він відбувається не 
тільки на поверхні підкладки, але й у тиглі, а також у загальному потоці пари компонентів. 
Це приводить до відповідності сполук плівки й вихідної суміші. Однак шари, отримані цим 
методом, мають недосконалу структуру й погану морфологію поверхні. Це пояснюється тим, 
що поряд з парою до підкладки надходять більші агрегати й навіть окремі крихти вихідної 
суміші,  захоплені потоком пари.  Нами розроблений більше досконалий спосіб випару 
люмінофора електронним променем з відбиттям від гарячої стінки. Схема  способу 
представлена на рис. 3. Електронний промінь, який сканує, керується двохканальним 
програматором та формує дві незалежні гарячі зони усередині контейнера: зону “а” – 
постійно нагріту до 1000-1100 0С стінку контейнера, а також зону “б” – область, де 
відбувається повний пошаровий випар суміші.  У процесі випару на гарячій стінці 
відбувається сепарація парового потоку від мікрочастинок.  

Отримані описаним способом шари люмінофора мають високу однорідність сполуки й 
гладку поверхню. 
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1 –  вакуумна камера; 
2 –  речовина, що випаровується; 
3 –  дзеркала; 
4 –  підкладка;  
5 –  фотодетектор (ФД-7ДО) променю, що  
        інтерферує; 
6 –  вікно; 
7 –  фотодетектор опорного сигналу; 
8 –  гелій-неоновий лазер ЛГН-105; 
9 –  модулятор 50 Гц; 
10 –  хід лазерного променя;  
11 –  сінхродетектор типу СД-1; 
12 –  самописець типу КСП-4. 
 
Рис. 2. Схема лазерного вимірника товщини і 
швидкості осадження прозорих плівок 
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Типовий режим електронно-променевого джерела в процесі осадження наступний: 
загальний струм променя 30-50 мА при енергії 6-7 кеВ. Загальна теплова потужність 
розподіляється програматором по зонах “а” й “б” у співвідношенні 

 

                                                             3/ =ба РР ;                                                         (3) 
 
Контроль за швидкістю осадження шару і його товщиною в ході технологічного 

процесу здійснюється лазерним інтерферометром (див. рис. 2.). 
Оптимальна температура підкладки для формування якісного шару люмінофора 

перебуває в межах 190-220 0С. 
Отримані шари не вимагають активації 
традиційним відпалом при 580 0С 
протягом 1 години, тому що домішки в 
плівках уже перебувають в активному 
стані. 

Різноманіття матеріалів 
квантової електроніки визначає 
використання всіляких методів 
одержання тонкоплівкових структур. 
Вони розрізняються як по фізиці 
процесів осадження,  так і по 
устаткуванню, за допомогою якого 
реалізується метод. Вакуумне 
осадження плівок найбільше часто 
використається для одержання 
тонкоплівкових структур. Тонкі 
люмінесцентні плівки, 
використовувані в ТПЕЛС,  не є 
виключенням і досить часто 
виготовляються вакуумними 
методами. 

Проведені технологічні 
експерименти по виготовленню 
електролюмінесцентних шарів ТПЕЛС 
показали, однак, що лише електронно-
променевий спосіб є найбільш 
придатним у цьому випадку. Він 
характеризується відсутністю 
забруднення плівок матеріалом 
випарника, гарною відтворюваністю 
при випарі порошкових матеріалів. 
При цьому оптимальної, на наш 

погляд, є сублімація люмінесцентного матеріалу й домішки, що активує, електронним 
променем, який сканує або є не сфокусованим [5]. Це дозволило практично повністю 
позбутися від кластерів й “комет”,  які мають місце  при сублімації променем,  який є 
сфокусованим. 

Розігрів тиглів з диборіду титану здійснювався за допомогою випарника типу ІЕЛ-2ЕМ. 
Відпал вироблявся з метою видалення з поверхні тиглів легколетучих включень, які при 
виготовленні ТПЕЛС можуть погіршити якість діелектричних і люмінесцентних плівок. 

При випарі сульфіду цинку з тигля,  виготовленого з диборіду титану,  із площі 1  см2 
несфокусованим електронним променем випарника типу ИЕЛ-2ЕМ використаються наступні 
режими: - струм розжарення катода - 15 А; - напруга зсуву - 220 В; - прискорювальна 
напруга - 4 кВ; - струм променю - 3 мА; - струми електромагнітів - 85-90 мА. 
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Т = 1100 0С 

1 –  контейнер з диборіду титану; 
2 –  однорідна механічна суміш сульфіду  
       цинку з легуючої домішкою; 
3 –  електронний промінь, що випаровує 
       суміш; 
4 –  електронний промінь, що нагріває 
       стінку контейнера; 
5 –  підкладка; 
6 –  сепарований потік люмінофора, що 

        саджується. 
 

Рис. 3. Схема методу електронно-
променевого осадження люмінофора з 
відбиттям від гарячої стінки 
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Встановлено, що концентрація легуючої домішки в кристалофосфорах відіграє істотну 
роль в одержанні високих значень світлової ефективності і яскравості електролюмінофорів. 
Оптимізацію значень концентрації домішки варто проводити для кожного виду лігатури. 

Поряд з концентрацією легуючої домішки на електрооптичні характеристики 
тонкоплівкових електролюмінофорів впливає товщина шарів. Тенденція впливу товщини на 
ці характеристики виявилася загальної для ТПЕЛС, в яких використовується як основа 
сульфід цинку, і не залежала від типу легуючої домішки. Наприклад, на рис. 4 представлені 
результати технологічного експерименту ТПЕЛС зелених кольорів випромінювання на 

основі ZnS  з добавками фторіду  
тербію з масовою часткою 2%.  

З рисунку виходить,  що 
яскравість ТПЕЛС зростає при 
збільшенні товщини електро-
люмінофора до 600 нм, а потім 
виходить на насичення. 
Збільшення яскравості з ростом 
товщини зв'язано, імовірно, з 
ростом числа випромінюючих 
центрів, що доводяться на 
одиницю поверхні плівки. При 
більших товщинах зростає 
власне поглинання 
випромінюваних фотонів і 
збільшується розсію-вання 
електронів і дірок, що викликає 
насичення, а в ряді випадків і 
спад яскравості. 

Нами був розроблено 
технологічний процес 
формування струмопровідних 
електродів. 

Система струмопровідних 
електродів,  ортогональних до прозорих,  завершує конструкцію ТПЕЛС.  Залежно від 
висунутих вимог тильні електроди можуть бути непрозорими або прозорими (при 
використанні ТПЕЛС, наприклад, у кабіні літака на лобовому склі або в аналогічних 
випадках). Нами в якості тильних провідних електродів використалися шини з алюмінію, 
який володіє низьким питомим опором,  досить гарною адгезією до діелектричних плівок і 
скла, стійкістю до впливу атмосфери, сумісністю технології одержання із процесами 
виготовлення елементів ТПЕЛС. Представленими властивостями володіють також золото, 
срібло, мідь, платина тощо. Перевагами алюмінію є мала температура сублімації й відносно 
низька вартість. Невисока температура сублімації необхідна для забезпечення низької 
кінетичної енергії мікрочастинок, що утворять молекулярний потік. Це знижує проникаючу 
здатність алюмінію в сформовану раніше структуру ТПЕЛС. Для усунення впливу міграції 
атомів по поверхні температура підкладки не повинна перевищувати 50-100 0С. На товщину 
плівок алюмінію накладається два обмеження.  З однієї сторони плівки не повинні мати 
ділянок з низькою надійністю, викликаною наявністю сходинок, утворених шарами 
діелектриків, люмінофорів і прозорих провідних електродів. Ці сходинки сприяють 
виникненню неоднорідності струму і напруги, що при недостатній товщині плівок викликає 
розрив електродів. З іншого боку, плівки алюмінію повинні забезпечувати 
“самозаліковування” електролюмінесцентних конденсаторів, що відбувається при товщинах 
алюмінію 0,1-0,15 мкм. Виходячи із цих обмежень була обрана товщина 0,1 мкм. Осадження 
плівок алюмінію проводилося з використанням вольфрамового резистивного випарника. 

         В,  

        кд/м2 
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Рис. 4. Залежність яскравості світіння ТПЕЛС від 
товщини плівки  ZnS:TbF3 (2 ваг. частка, %) при 
синусоїдальному збудженні 150 В, 3 кГц 
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Нажаль, електролюмінофори мають істотний недолік - втрату яскравості в процесі 
роботи. Експериментально встановлено, що 60-80-процентний спад яскравості ТПЕЛС із 
використанням електролюмінофорів на основі сульфіду цинку спостерігається протягом 
першої години роботи. При цьому мають місце численні мікропробої тонкоплівкових 
конденсаторів ТПЕЛС в областях забруднень підкладки й на дефектах діелектричних плівок. 
У ряді випадків відбувається самозаліковування тонкоплівкових конденсаторів. Практика 
показує, що після тренування стабільність комірок істотно збільшується.  

Комбіноване тренування складається в подачі на ТПЕЛС імпульсів напруги, амплітуда 
яких зростає через кожні 5 с. Тренування проводиться імпульсами різної полярності з 
почерговою їхньою зміною. Внутрішньо опір джерела напруги значно перевищує опір 
каналів пробою. Тому слідом за виникненням пробою відбувається зменшення напруги на 
конденсаторі, вигоряння дефектного місця діелектрика й руйнування алюмінієвої плівки в 
цій області.  Частота проходження імпульсів повинна зростати від 1  до 100  Гц за законом 
арифметичної прогресії одночасно зі збільшенням амплітуди напруги. Початкове значення 
амплітуди - 10 В, кінцеве - в 1,5 рази перевищує необхідне значення робочої напруги. Крок 
збільшення амплітуди напруги порядку 10 В. Час імпульсного тренування становить близько 
3 хв. Після імпульсного тренування комірки ТПЕЛС варто піддати електростарінню.  Для 
цього на них подається робоча напруга частотою 3-5 кГц протягом 1 години. Використання 
комбінованого тренування комірок ТПЕЛС забезпечує зниження тангенса кута 
діелектричних втрат, підвищення його стабільності, збільшення пробивних напруг, 
зростання стабільності ємності. 

Відповідно до викладеного, прилад для стабілізації параметрів ТПЕЛС повинен мати 
наступні технічні характеристики: частота збуджуючої напруги 1, 3, 5 кГц; швидкість 
наростання напруги 5-30 В/хв; вихідна напруга до 300 В. 

Тривала працездатність ТПЕЛС, тобто її експлуатаційна надійність, залежить не тільки 
від способу  й режимів формування й електротренування, але й від методу захисту й 
герметизації ТПЕЛС.  Особливо згубно на працездатність ТПЕЛС впливає волога,  навіть її 
сліди. Тому необхідно сформувати поблизу активної області структури герметичний об'єм, 
що захищає ТПЕЛС від зовнішніх впливів. 

Після формування верхніх струмопровідних електродів рекомендується проводити 
захист активної області матричної структури діелектричною неорганічною плівкою 
товщиною не більше 1  мкм.  Для цієї мети придатні багато діелектричних матеріалів:  SiО2, 
GeО, Si3N4, Al2O3, Sb2S3, скла й інші, плівки яких одержують вакуумним осадженням. Плівки 
SiО2, GeО, Sb2S3 і фоторезисту забезпечують працездатність матриці в процесі проходження 
технологічного циклу зборки.  Однак внаслідок дуже малої товщини й пористості таких 
плівок ТПЕЛС необхідно герметизувати. 

Герметизацію проводять шляхом приклеювання до підложки  ТПЕЛС скляної кришки. 
При цьому утвориться склополімерний корпус, представлений на рис. 5.  

При виборі клейового матеріалу можна користуватися наступними типами 
еластомірних компаундів: КТ-102, “Виксинт”, КЛТ-30, “Эластосил 11-02”. 

Найбільш високою теплостійкістю й збереженням ізоляційних властивостей володіє 
кремнійорганічний компаунд КЛТ-30, що самовулканізується. Діапазон робочих температур 
клейових сполук на його основі становить від –60 до +300 0С, електрична міцність не менш 
15 кВ/мм, питомий опір не менш 1013 Ом·см. Трохи уступає КЛТ-30 кремнійорганічний 
компаунд “Эластосил 11-02”.  Він має електричну міцність не менш 10  кВ/мм,  питомий 
об'ємний опір не менш    1013 Ом·см и робочий діапазон температур от –60 до +250 0С. 
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Для поліпшення теплових режимів 
активних елементів ТПЕЛС внутрішню 
порожнину корпусу заповнюють рідиною з 
гарною теплопровідністю й високими 
електроізоляційними характеристиками. У 
якості електроізоляційної теплопроводної 
рідини можуть бути використані фторіровані 
вуглеводородні сполуки й силіконові рідини: 
ВКЖ-94, ПФМС-1, ПМС-10, 13Ф, ФМ-1. Ці 
речовини не містять у своєму складі молекул 
води й внаслідок цього є ідеальним захистом 
активних елементів ТПЕЛС від впливу 
навколишнього середовища.  

Нами були розроблені методики й стенд 
для дослідження спектральних і часових 
характеристик ТПЕЛС. 

Принцип дії установки полягає в 
посиленні широкосмуговим підсилювачем 
сигналу від фотоелектронного помножувача 
(ФЕП), який реєструє випромінювання ТПЕЛС, 
що пройшло через спектрограф, з наступним 
його перетворенням у напругу постійного 
струму, яка реєструється самописцем. 

Структурна схема установки представлена на рис. 6.  
Джерело збудження електролюмінесценциї - генератор синусоїдальних сигналів або 

сигналів спеціальної форми - забезпечує збудження випромінювання ТПЕЛС і здійснює 
синхронізацію роботи установки. Світловий сигнал проходить через спектрограф, 
розкладається в спектр і надходить на фотоприймальний пристрій. У канал горизонтального 
відхилення самописця надходить сигнал, пропорційний довжині хвилі. Фотоприймальний 
пристрій зібраний на основі ФЕП-79 і розміщається на виході спектрографа. 
Широкосмуговий підсилювач призначений для перетворення струму ФЕП в напругу з 
наступним його посиленням. Коефіцієнт перетворення струму в напругу становить 160 
мВ/мкА,  максимальна напруга на виході підсилювача -  8  В.  З виходу підсилювача змінний 
сигнал надходить на вхід ключового детектора й на контрольний осцилограф. Ключовий 
детектор призначений для перетворення змінного сигналу в напругу постійного струму. З 
виходу ключового детектора сигнал подається на вхід самописа й контрольний вольтметр. 
Блок керування каналом виміру виробляє імпульси, що запускають ключовий детектор, що 
забезпечує його спрацьовування на обраній ділянці досліджуваного сигналу в необхідний 
момент часу. Контрольний осцилограф призначений для візуального спостереження 
досліджуваного сигналу, реєстрації імпульсу, що запускає, з виходу блоку керування 
каналом виміру й для установки необхідного часу затримки початку виміру. Блок запису 
часових характеристик призначений для забезпечення дослідження форми сигналу, фронту 
наростання й спаду імпульсу випромінювання ТПЕЛС, хвиль яскравості, часу післясвітіння й 
для запису цих параметрів на самописець у часовому масштабі. Цей блок виробляє імпульс 
запуску, що сканує, який надходить у блок керування каналом виміру, і напругу, що 
змінюється лінійно, пропорційну тривалості досліджуваних імпульсів, яка надходить у канал 
горизонтального відхилення самописця. 
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1 –  скляна підложка; 
2 – скляна кришка; 
3 –  монтажна рамка; 
4 –  шар клею; 
5 –  отвір у кришці;  
6 – активна область ТПЕЛС; 
7–  контактні площадки. 
 

Рис. 5. Конструкція 
склополімерного корпусу ТПЕЛС 
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При дослідженні спектральних характеристик ТПЕЛС світловий потік, що попадає на 
вхідну щілину спектрографа, розкладається його призмовою системою в спектр. При 
обертанні призмової системи на вихідну щілину коліматора попадають різні ділянки спектра, 
що надходять на катод ФЕП.  Сигнал ФЕП підсилюється й надходить на вхід самописа,  

відхилення пера якого пропорційно 
інтенсивності ліній. 

При вимірі часових характеристик 
на ФЕП попадає випромінювання певного 
діапазону й виробляється запис 
параметрів імпульсу в часовому масштабі 
[6]. 

При вимірі вольт-яскравістних 
характеристик вибирається одна 
характерна ділянка спектра. При цьому в 
канал пера самописця надходить напруга, 
пропорційна напрузі, що подається на 
ТПЕЛС. 

Розроблена технологія одержання 
ТПЕЛС типу напівпровідник-діелектрик-
метал (МДНДМ) з різними 
люмінофорами.  

Розроблена методика виміру 
електрофізичних і світлотехнічних 
параметрів ТПЕЛС. Проведені 
дослідження дозволяють оптимізувати 
конструкцію,  режими роботи,  а також 
точніше змоделювати кінетичні 
характеристики випромінювання ТПЕЛС. 
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1 – блок розгорткі спектра; 
2 – фотопріемний пристрій; 
3 – широкосмуговий підсилювач; 
4 – ключовий детектор; 
5 – самописець;  
6 – блок запису часових  
      характеристик;  
7 – блок керування каналом 
       виміру; 
8 – контрольний осцилограф; 
9 – ТПЕЛС; 
10 – генератор. 

Рис. 6. Структурна схема установки 
дослідження спектральних, яскравістних і 
часових характеристик 
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Рецензент: д.т.н., проф. Мокрицький В.А., професор кафедри Одеського національного 

політехнічного університету 
 

д.т.н., проф. Казаков А.И., к.ф.-м.н., доц. Андриянов О.В., Миронов В.С.  
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ 

ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ СТРУКТУР 
 

Разработана методика изготовления тонкопленочных электролюминесцентных 
структур (ТПЭЛС). Предложена методика исследования спектральных и временных 
характеристик ТПЭЛС. Представлены результаты технологического эксперимента для 
ТПЭЛС зеленого цвета свечения на основе ZnS с примесью фторида  тербия. Из экспериментов 
установлено, что яркость ТПЭЛС возрастает пока толщина пленки электролюминофора 
меньше, чем 600 нм. 

Ключевые слова: тонкопленочные электролюминесцентные структуры, токопроводящие 
электроды, диэлектрические слои. 

 
Ph.D. Kazakov A.I., Ph.D. Andriyan O.V., Mironov V.S. 

EXPERIMENTAL PROCEDURE FOR MANUFACTURING AND RESEARCH  
TFEL STRUCTURES 

The methodic of manufacturing of thin-film electroluminescent structures (ТFELS) was developed. 
The procedure of research of spectral and time characteristics ТFELS was proposed. Results of 
technological experiment for the green colour luminescence ТFELS on the basis of ZnS with additives of 
terbium fluoride impurity were presented. From experiments it is positioned, that brightness TFELS 
increases, while a thickness of electroluminophore is less than 600 nm. 

Keywords: tonkoplivkovi electrofluorescent structures, strumoprovidni electrodes, dielectric layers. 
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ВЫБОР РАБОЧИХ ПАРАМЕТРОВ КЛАССИЧЕСКОГО МУРАВЬИНОГО 
АЛГОРИТМА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ ПЛАНОВ 

ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
 

Данная статья посвящена проблеме выбора рабочих параметров классического 
муравьиного алгоритма. В современных источниках нет однозначных рекомендаций по выбору 
параметров, что усложняет правильную настройку алгоритма. Поскольку результатом 
оптимизации является план эксперимента, при реализации которого будут затрачены 
минимальные материальные или временные ресурсы, то предлагается ранжировать стоимости 
переходов. Это сделает алгоритм универсальным для различных стоимостей переходов, и 
позволит легче подбирать параметры для правильной настройки и работы алгоритма. В ходе 
исследования были получены математические модели, на основании которых выданы 
рекомендации по выбору параметров. 

Ключевые слова: классический муравьиный алгоритм, оптимизация, планирование 
эксперимента, ранжирование. 

 
Постановка задачи. При использовании муравьиных алгоритмов для решения задачи 

оптимизации планов эксперимента по стоимости и времени реализации необходимо 
правильно выбирать параметры, влияющие на работу алгоритма (вес видимости, вес 
феромона, оценка порядка пути, коэффициент испарения феромона). Выбор этих параметров 
зависит от порядка оптимальной стоимости или времени. Таким образом, задача разработки 
рекомендаций по выбору этих параметров усложняется влиянием стоимости, т.к. для 
различных планов оптимальная стоимость реализации может изменятся от одной до тысяч 
у.е. В данной статье предлагается рассмотреть ранжирование стоимостей переходов с одной 
строки плана эксперимента на другую, что позволит сделать алгоритм универсальным для 
различных стоимостей переходов. 

Анализ последних исследований и публикаций. В современных источниках [1], [2] 
встречаются такие рекомендации по выбору параметров: 

- оценка порядка пути выбирается одного порядка с оптимальной стоимостью; 
- коэффициент испарения феромона должен быть одного порядка с первоначальным 

уровнем феромона; 
- согласно русскоязычному источнику [1] вес феромона выбирается от 0 до 5, 

англоязычному [2] – от 0 до 1; 
-  согласно русскоязычному источнику [1]  вес видимости выбирается от 1  до 5,  

англоязычному [2] – от 0 до 1. 
Результаты исследований. Учитывая то, что результатом оптимизации плана 

эксперимента является последовательность строк, при которой будет затрачено минимальное 
количество материальных средств или времени, предлагается перед оптимизацией плана при 
помощи классического муравьиного алгоритма первоначально ранжировать стоимости 
переходов. На рисунке 1 приведены примеры стоимостей переходов с одной строки на 
другую, а также их ранжированный аналог. 

С использованием муравьиного алгоритма проводилась оптимизация плана 
эксперимента по стоимостям и по рангам. Параметры изменялись в следующих диапазонах: 
вес феромона –  от 1  до 5  с шагом 1,  вес видимости –  от 1  до 5  с шагом 1,  оценка порядка 
пути – от 5 до 25 с шагом 5, коэффициент испарения феромона – от 0,01 до 0,09 с шагом 
0,02. При этом были получены оптимальные планы экспериментов, планы приведены в 
таблице 1. 

Из таблицы 1 видно, что использование ранжирования позволяет находить планы с 
минимальной стоимостью, которые не хуже, чем при использовании стоимостей перехода с 
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одной строки плана на другую.  При этом возрастание суммы рангов соответствует 
увеличению стоимости. 

Также были проведены исследования, направленные на определение параметров, 
которые обеспечивают эффективную работу муравьиных алгоритмов. Для четырех 
различных планов экспериментов были получены математические модели. 

 
Фактор «0» в «-1» «0» в «+1»  Фактор «0» в «-1» «0» в «+1» 
1 9,43 3,73  1 13 8 
2 4,33 2,23  2 9 7 
3 0.09 0.09  3 1 1 
4 0,77 0.58  4 5 4 
Фактор «-1» в «+1» «+1» в «-1»  Фактор «-1» в «+1» «+1» в «-1» 
1 18.85 7.45  1 14 11 
2 8.65 4.45  2 12 10 
3 0,38 0.18  3 3 3 
4 0,18 1,15  4 2 6 

 
Рис. 1. Стоимости переходов и их ранжированный аналог 

 
Для каждого плана было проведено 624 эксперимента, при этом минимальное значение 

находилось несколько раз в каждом случае. В соответствии с этим определялись границы 
изменения параметров. В таблице 2 приведены параметры, при которых был получен 
лучший или близкий к лучшему результат. 

 
Таблица 1  

Исходный и оптимальные планы экспериментов 

Исходный план 

Результат 
оптимизации по 
ранжированию 

стоимостей 

Результат 
оптимизации по 

стоимости 

Номер опыта Х1 Х2 Х3 Х4 № Х1 Х2 Х3 Х4 № Х1 Х2 Х3 Х4 
1 1 -1 -1 -1 12 1 1 1 -1 6 1 -1 1 -1 
2 -1 1 -1 -1 4 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 
3 -1 -1 -1 1 5 1 1 -1 1 10 1 -1 -1 1 
4 1 1 1 1 9 1 1 -1 -1 11 1 -1 1 1 
5 1 1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 4 1 1 1 1 
6 1 -1 1 -1 6 1 -1 1 -1 5 1 1 -1 1 
7 -1 -1 1 1 11 1 -1 1 1 9 1 1 -1 -1 
8 -1 1 1 -1 10 1 -1 -1 1 12 1 1 1 -1 
9 1 1 -1 -1 3 -1 -1 -1 1 8 -1 1 1 -1 

10 1 -1 -1 1 7 -1 -1 1 1 2 -1 1 -1 -1 
11 1 -1 1 1 16 -1 -1 1 -1 13 -1 1 -1 1 
12 1 1 1 -1 15 -1 -1 -1 -1 14 -1 1 1 1 
13 -1 1 -1 1 2 -1 1 -1 -1 7 -1 -1 1 1 
14 -1 1 1 1 8 -1 1 1 -1 3 -1 -1 -1 1 
15 -1 -1 -1 -1 14 -1 1 1 1 15 -1 -1 -1 -1 
16 -1 -1 1 -1 13 -1 1 -1 1 16 -1 -1 1 -1 

Стоимость – 131,98 у.е. Стоимость – 32,87 у.е. Стоимость – 34,9 у.е. 
Сумма рангов - 231 Сумма рангов - 93 Сумма рангов - 96 
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Таблица 2 
Результаты оптимизации и соответствующие им параметры алгоритма 

Вес 
феромона 

Вес 
видимости 

Оценка 
порядка пути 

Коэффициент 
испарения 
феромона 

Минимальная 
сумма рангов 

1,00 1,00 25,00 0,030 93,000 
1,00 1,00 5,00 0,010 95,000 
1,00 1,00 10,00 0,090 95,000 
1,00 2,00 20,00 0,010 95,000 
1,00 2,00 25,00 0,030 95,000 
1,00 2,00 25,00 0,050 95,000 
1,00 2,00 25,00 0,070 95,000 
1,00 3,00 15,00 0,010 95,000 
1,00 3,00 15,00 0,070 95,000 
2,00 4,00 5,00 0,030 95,000 
1,00 5,00 10,00 0,070 95,000 
 
Таким образом, были определены границы, при которых результат оптимизации 

стремится к минимальному, границы приведены в таблице 3. 
В соответствии с этими границами, был получен план эксперимента для построения 

математической модели, план приведен в таблице 4. 
Таблица 3  

Границы, при которых результат оптимизации стремится к минимальному 

Параметры Вес 
феромона 

Вес 
видимости 

Оценка 
порядка пути 

Коэффициент 
испарения 
феромона 

Нижний предел 1 1 5 0,01 
Верхний предел 2 5 25 0,09 

 
Таблица 4  

План эксперимента для получения математической модели 

Номер 
опыта 

Вес 
феромона 

Вес 
видимости 

Оценка 
порядка 

пути 

Коэффициент 
испарения 
феромона 

Сумма 
рангов 

1 1 1 1 1 108 
2 -1 1 1 1 102 
3 1 -1 1 1 158 
4 -1 -1 1 1 98 
5 1 1 -1 1 105 
6 -1 1 -1 1 98 
7 1 -1 -1 1 125 
8 -1 -1 -1 1 101 
9 1 1 1 -1 103 
10 -1 1 1 -1 100 
11 1 -1 1 -1 212 
12 -1 -1 1 -1 101 
13 1 1 -1 -1 105 
14 -1 1 -1 -1 97 
15 1 -1 -1 -1 177 
16 -1 -1 -1 -1 95 
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По результатам эксперимента была получена математическая модель, следующего вида: 
 

 

 

, 

 
(1) 

 
где R – расчетное значение суммы рангов; 
      α – вес феромона; 
      β – вес видимости; 
      Q – оценка порядка пути; 
      ρ – коэффициент испарения феромона. 
Аналогично были получены математические модели для других планов эксперимента. 

Математические модели приведены в таблице 5. 
 

Таблица 5 
Ранжированные стоимости переходов различных планов эксперимента и 

соответствующие им математические модели 
 

Номер 
плана 

Ранжированные стоимости 
перехода 

Математическая модель 

Фактор «0» в «-1» «0» в «+1» 
1 13 8 
2 9 7 
3 1 1 
4 5 4 
Фактор «-1» в «+1» «+1» в «-1» 
1 14 11 
2 12 10 
3 3 3 

1 

4 2 6 

 

 

 

 

Фактор «0» в «-1» «0» в «+1» 
1 6 11 
2 7 13 
3 2 5 
4 1 1 
Фактор «-1» в «+1» «+1» в «-1» 
1 10 8 
2 12 9 
3 4 3 

2 

4 1 1 

 

 

 

 

Фактор «0» в «-1» «0» в «+1» 
1 8 6 
2 16 4 
3 15 12 
4 1 2 
Фактор «-1» в «+1» «+1» в «-1» 
1 11 9 
2 10 13 

3 

3 7 14 
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4 5 3 
Фактор «0» в «-1» «0» в «+1» 
1 8 9 
2 11 10 
3 4 3 
4 14 16 
Фактор «-1» в «+1» «+1» в «-1» 
1 13 12 
2 5 7 
3 1 2 

4 

4 15 6 

 

 

 

 

 
Градиентным методом с использованием полученных математических моделей 

найдены расчетные значения рабочих параметров алгоритма. Полученные расчетные 
значения были использованы при настройке алгоритма. В результате работы алгоритма 
получены экспериментальные значения суммы рангов. Расчетные и экспериментальные 
значения суммы рангов, а также параметры, при которых они были получены приведены в 
таблице 6.  

 
Таблица 6 

Параметры, полученные градиентным методом, и соответствующие им расчетная и 
экспериментальная сумма рангов 

Номер 
плана 

Вес 
феро-
мона 

Вес 
види-
мости 

Оценка 
поряд-
ка пути 

Коэффи-
циент 

испарения 
феромона 

Сумма 
рангов 

(расчетное 
значение) 

Сумма 
рангов 

(экспери-
ментальное 
значение) 

Соответст-
вующая 

стоимость 
реализа-

ции плана 
1 0,87 1 14 0,03 92,93 96 31,02 
2 0,75 2,5 2,9 0,09 68,05 68 51,9 
3 0,85 4,5 1 0,08 129,1 128 330,67 
4 0,3 5,2 20 0,03 106,8 106 194,7 

 
Выводы. По полученным математическим моделям можно сделать вывод, что для 

уменьшения стоимости реализации плана эксперимента вес феромона и оценку порядка пути 
необходимо уменьшать, а вес видимости и коэффициент испарения феромона необходимо 
увеличивать. 

В соответствии с полученными результатами, приведенными в таблице 6, можно 
выдать следующие рекомендации по использованию классического муравьиного алгоритма: 

- вес феромона следует выбирать в диапазоне 0…1; 
- вес видимости следует выбирать в диапазоне 1…5; 
- оценку порядка пути необходимо выбирать, ориентируясь на сумму рангов 

реализации первоначального плана эксперимента, чем больше сумма, тем меньше оценка 
порядка пути, рационально выбирать в диапазоне 1…25. 

- коэффициент испарения феромона выбирается из диапазона 0,01...0,09, следует 
учитывать, что чересчур большой коэффициент испарения феромона приводит к тому, что 
муравьиный алгоритм зацикливается на одном и том же субоптимальном решении. 

Дальнейшие исследования будут направлены на разработку рекомендаций для других 
видов муравьиных алгоритмов, а также на уточнение существующих. 
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ВИБІР РОБОЧИХ ПАРАМЕТРІВ КЛАСИЧНОГО МУРАШИНОГО АЛГОРИТМУ ДЛЯ 

ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ ОПТИМІЗАЦІЇ ПЛАНІВ ЕКСПЕРИМЕНТІВ 
 
Дана стаття присвячена проблемі вибору робочих параметрів класичного мурашиного 

алгоритму. У сучасних джерелах немає однозначних рекомендацій щодо вибору параметрів, що 
ускладнює правильне налаштування алгоритму. Оскільки результатом оптимізації є план 
експерименту, при реалізації якого будуть витрачені мінімальні матеріальні або часові ресурси, 
то пропонується ранжувати вартості переходів. Це зробить алгоритм універсальним для 
різних вартостей переходів, і дозволить легше підбирати параметри для правильного 
налаштування і роботи алгоритму. У ході дослідження були отримані математичні моделі, на 
підставі яких видані рекомендації щодо вибору параметрів. 

Ключові слова: класичний мурашиний алгоритм, оптимізація, планування експерименту, 
ранжування. 

 
Prof. Koshevoy N.D., Rozhnova V.O. 

SELECTION OF ANT SYSTEM OPERATING PARAMETERS FOR EXPERIMENTAL 
PLANNING OPTIMIZATION TASKS 

 
The article is devoted to the problem of ant system operating parameters selection. In recent 

researches, there are no definitive recommendations for selection of operating parameters, which 
complicates the correct setting of algorithm. Ranking was proposed, considering that the result of 
optimization is plan of experiment, implementation of which requires minimal financial and time 
resources. That allows to make algorithm more universal for different transition costs and makes it easier 
to select parameters for correct setting and work. Mathematical models were received, on the base of 
which recommendations for selection of operating parameters were given. 

Keywords: ant system algorithm, optimization, experimental planning, ranking.  
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АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ПО ВИЗНАЧЕННЮ НОМЕНКЛАТУРИ ТА КІЛЬКОСТІ 
ЗАПАСНИХ ЧАСТИН ДЛЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ 

МАШИН ІНЖЕНЕРНОГО ОЗБРОЄННЯ 
 

У статті наведено аналіз методик визначення номенклатури та кількості запасних 
частин, що застосовуються для технічного обслуговування і ремонту машин інженерного 
озброєння.  

Проведений аналіз існуючих методик визначення номенклатури та кількості запасних 
частин показує, що при визначенні номенклатури та кількості запасних частин не враховується 
фактичний технічний стан машин інженерного озброєння та терміни їх експлуатації. Тому 
виникає необхідність в удосконаленні методики визначення номенклатури та кількості 
запасних частин з метою підвищення ефективності функціонування системи технічного 
обслуговування і ремонту машин інженерного озброєння. 

Ключові слова: система технічного обслуговування, номенклатура запасних частин, 
кількість запасних частин, машина інженерного озброєння. 

 
Вступ. Досвід застосування військ в зоні проведення антитерористичної операції 

показує, що проблема наявності запасних частин в ремонтних підрозділах постала дуже 
гостро. Основна частина інженерної техніки має понад граничні терміни експлуатації, 
вичерпала свій ресурс, що призвело до виникнення в основній її кількості відмов. Також 
можна зазначити, що під час  проведення АТО основним джерелом поповнення втрат машин 
інженерного озброєння є своєчасне її відновлення та повернення у стрій. Але дуже часто 
відсутність необхідних запасних частин приводить до тривалих термінів її відновлення і як 
наслідок неготовності інженерного підрозділу до виконання поставленого завдання.  

Тому проблема наявності запасних частин в ремонтних підрозділах - одна з найбільш 
важливих, оскільки своєчасне забезпечення або наявність необхідної кількості та 
номенклатури запасних частин дає ремонтним підрозділам можливість швидкого проведення 
робіт з технічного обслуговування і ремонту машин  інженерного озброєння (МІО) та, 
відповідно, забезпечення їх ефективного використання за призначенням, як в мірний час так 
і в бойових умовах. 

В цих умовах важлива роль в забезпеченні запасними частинами належить системі 
забезпечення інженерних військ. Від стану її організаційної структури, планування потреби і 
управління запасами запасних частин багато в чому залежить ефективність забезпечення 
ремонтних підрозділів даним видом матеріальних ресурсів, загальні результати виконання 
завдань підрозділами інженерних військ. 

Методична база прогнозування необхідної номенклатури та кількості запасних частин 
залежить від методів обробки вихідної інформації по надійності машин інженерного 
озброєння і їх елементів на етапі експлуатації, а також від методичного забезпечення 
стратегій обслуговування та ремонту МІО і їх агрегатів. У зв'язку з цим важливе значення 
набуває стан інформаційної бази, яка містить вихідні дані для визначення і уточнення 
необхідної кількості запасних частин під час експлуатації, їх ешелонування, розрахунку 
необхідних виробничих потужностей і устаткування для їх виготовлення, розмірів та 
кількості складів, виробничих потужностей для відновлення деталей, вузлів і агрегатів МІО.  

Необхідно відзначити, що в теперішній час інформаційна база потребує істотного 
поліпшення по структурі, програмам випробувань, об'єму і достовірності отримуваної 
інформації. Застосування сучасних методів розрахунку і прогнозування необхідності в 
запасних частинах МІО, а також управління ними, заснованих на теорії відновлення, методах 
теорії масового обслуговування, управління запасами, теорії випадкових процесів, 
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передбачає серйозні труднощі, пов'язані з недостатнім складом потрібної інформації, а також 
непристосованістю статистичної звітності ремонтних підрозділів для цих цілей.  

Тому, одним з напрямків, який підвищив би точність прогнозування необхідної 
номенклатури та кількості запасних частин є удосконалення методики визначення 
номенклатури та кількості запасних частин для технічного обслуговування і ремонту МІО, 
що дасть змогу підвищити ефективність функціонування інженерних підрозділів та 
надійність роботи МІО за рахунок зменшення витрат часу ремонту МІО та коштів на 
забезпечення і зберігання запасних частин..  

Таким чином, удосконалення методики визначення номенклатури та кількості запасних 
частин для ремонту МІО, який б дозволив приймати правильні управлінські рішення про 
своєчасне забезпечення підрозділів відповідною номенклатурою та кількістю запасних 
частин, покращити часові показники відновлення МІО є актуальною науково-практичною 
задачею. Але її реалізація неможлива без аналізу методів визначення необхідної 
номенклатури та кількості запасних частин, що застосовуються для технічного 
обслуговування і ремонту машин інженерного озброєння. 

Основна частина. Запасні частини, що використовуються для ремонту МІО можна 
охарактеризувати наступними особливостями [1,2,3]: 

– матеріальний збиток, спричинений системі інженерно-технічного забезпечення 
інженерних військ за відсутності необхідної запасної частини значно більший ніж її 
собівартість; 

– на зразки озброєння та військової техніки одного класу, які вироблені різними 
продуцентами або в різний період, практично неможливо найти уніфіковані вузли та деталі; 

– нерівномірність попиту на одну й ту ж запасну частину підрозділами інженерних 
військ визначається впливом різноманітних сукупностей факторів (технічні, кліматичні, 
сезонні), що діють на МІО під час їх експлуатації; 

– впливати на потребу ремонтних підрозділів в запасних частинах, що 
використовуються для технічного обслуговування і ремонту МІО, неможливо, оскільки 
попит на запасні частини виникає лише при відмові відповідної деталі; 

– при визначенні загальної потреби ремонтних підрозділів в запасних частинах 
необхідним є застосування до кожної позиції номенклатури запасних частин окремого 
підходу, характерного лише для даної позиції, як для окремого виду товару. 

Під номенклатурою запасних частин розуміють [4] перелік найменувань елементів 
МІО, складений у відповідній послідовності до технічної документації завода-виробника, 
який містить наступні відомості по кожному найменуванню: номер деталі (вузла, агрегату) 
по каталогу заводу-виробника;  код по спеціальному класифікатору;  найменування деталі 
відповідно до чинної конструкторської та іншої нормативно-технічної документації; 
кількість однойменних деталей на МІО. 

Аналіз існуючого досвіду використання запасних частин дозволив встановити [5, 6], що 
основна вартість використаних запасних частин зазвичай відноситься до незначної долі всіх 
найменувань запасних частин. Кількісно закономірність записується у вигляді - 80/20, тобто 
20% запасів запасних частин обумовлюють 80% потреб, а на 80% запасів запасних частин 
приходиться 20% фінансових витрат. 

Зазначене співвідношення одержало подальший розвиток при розподілі всієї 
номенклатури запасних частин на три групи - А, В, С: група А - незначний відсоток 
номенклатури запасних частин на який припадає 70-80% вартості; група В - дещо більший 
відсоток номенклатури запасних частин (у порівнянні з групою деталей А), що забезпечує 
10-20% від вартості всієї номенклатури запасних частин; група С - основна частина 
номенклатури запасних частин, яка складає 5-10% загальної вартості. 

На сьогоднішній день деякі зарубіжні виробники розподіляють номенклатуру запасних 
частин для технічного обслуговування і ремонту машин на більшу кількість груп.  Так,  
наприклад, «Renault» та «Ford» розподіляють запасні частини на 4 групи, а «Volkswagen» на 
6 груп. 
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Після розподілу номенклатури запасних частин на групи, проводиться аналіз їх 
оборотності та робиться висновок про доцільність їх складування. 

Аналогічний метод використовують для групування запасних частин по собівартості їх 
запасів. В даному випадку формуються групи X, Y, Z. Розподіл на групи виконується в 
залежності від вартості запасної частини, при цьому вводять два граничних значення 
вартості minC і maxC . 

Слід відзначити,  що номенклатура запасних частин груп А та В (обсяг витрати 
запасних частин) в багатьох випадках співпадають з номенклатурою запасних частин Х та У 
(відповідно вартість запасів запасних частин). 

Деякі автори [2, 7] вважають, що розподіл номенклатури запасних частин на групи А, 
В, С є умовним. Основна відмінність між ними визначається частотою замовлення та 
періодичністю контролю. Так, для номенклатури запасних частин, що відноситься до групи 
А, створюються короткострокові запаси, наявність яких підлягає контролю з періодичністю 
не більше 7 днів. По запасним частинам групи В створюються запаси в більшій кількості (в 
порівнянні з групою А), контроль за наявністю яких здійснюється через 7-14 днів та 
відповідно, їх запас поновлюється рідше. Для номенклатури деталей групи С характерними є 
довгострокові запаси, при чому контроль їх наявності здійснюється з періодичністю 1-3 
місяці. 

В результаті слід відзначити, що: 
номенклатура запасних частин, що відноситься до високого попиту (група А) постійно 

змінюється в часі, тому потребує систематичного моніторингу та уточнення; 
динаміка зміни номенклатури запасних частин групи С незначна, тому при відсутності 

постійного контролю за якісним та кількісним станом запасів запасних частин виникає 
ймовірність того, що дані запасні частини стануть незатребуваними; 

розподіл всієї номенклатури запасних частин на групи носить емпіричний характер; 
вибір граничних значень між групами не формалізований, що на практиці не дозволяє 

автоматизувати процес управління системою забезпечення запасними частинами. 
Окрім емпіричного підходу по розподілу номенклатури запасних частин на групи в ряді 

праць, зокрема [3] розглядаються інші методики розподілу номенклатури запасних частин на 
групи.  

В праці [8] наводиться наступне визначення: «АВС методика – це спосіб нормування та 
контролю стану запасів запасних частин,  яка полягає в розподілі всієї номенклатури N  
запасних частин на три власних нерівноцінних підгруп А, В, С або класи еквівалентності на 
основі формального алгоритму». 

Розподіл номенклатури запасних частин на групи виконується, шляхом послідовного 
виконання операцій наведеного алгоритму: 

визначення загальної кількості заявок Q на запасні частини, які надійшли за визначений 
період; 

визначення середньої кількості заявок на одну позицію номенклатури N запасних 
частин: 

 ,
N
Qq =  (1) 

всі запасні частини,  кількість заявок на які перевищує q  в 6  раз і більше відносять до 
підгрупи А; 

до підгрупи С включають запасні часини кількість заявок яких менше 0,5 від 
середнього значення q; 

решту номенклатуру запасних частин відносять до підгрупи В.  
У результаті можна визначить, що у підгрупи А, В та С входять запасні частини 

кількість яких становить відповідно 80, 13,3 та 6,66%. 
Наведена методика розподілу номенклатури запасних частин на групи зручна для 

практичного використання та управління запасами запасних частин, проте, кількість заявок 
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на запасні частини є єдиним критерієм для розподілу всієї номенклатури запасних частин на 
підгрупи А, В та С. Що значно звужує галузь застосування даної методики. 

У праці [9], для виявлення переліку деталей, які обмежують надійність, застосовується 
комплексний критерій, який включає показники безвідмовності та довговічності, а також 
матеріальні витрати на усунення відмов. До деталей, які обмежують надійність по 
безвідмовності відносяться деталі, у яких на розглянутому напрацюванні гамма-процентний 
ресурс нижче 90%, і відповідно по довговічності, ресурс яких менше ресурсу МІО. 

На результатах аналізу експлуатаційної надійності базується єдиний вартісний критерій 
визначення деталей, що лімітують надійність МІО. 

Методика розрахунку передбачає визначення сумарних затрат Сі для кожної деталі, які 
включають оптову ціну, вартість затрат на усунення відмови та витрати, викликані простоєм 
зразків озброєння та військової техніки в ремонті.  На основі Сі розраховуються середні 
витрати на усунення відмови: 

 ,
N
CC i

n
ср å=  (2) 

де N– кількість деталей МІО в яких спостерігалися відмови на досліджуваному періоді 
експлуатації. 

У номенклатурну групу деталей, які лімітують надійність включають ті деталі для яких 
характерним є співвідношення 

 .срi CС >  (3) 
Очевидно, що єдиний вартісний критерій дозволяє визначити номенклатуру запасних 

частин групи А і дає їх верхню вартісну оцінку; комплексний критерій обмежує загальну 
номенклатуру запасних частин груп А та В що дає їх верхню вартісну оцінку;  решту 
запасних частин відносять до номенклатурної групи С. 

Таким чином, проведений аналіз виявив різноманітність методик по визначенню 
номенклатурних груп запасних частин для ремонту МІО. На теперішній час, представляє 
інтерес розробка єдиної методики для визначення номенклатурних груп запасних частин, яка 
використовує сукупність критеріїв, характерних для умов сучасності та дозволить 
уніфікувати і автоматизувати процес розподілу номенклатури на групи. 

Потребу в запасних частинах можна визначити по номенклатурним нормам, які 
встановлюють середньорічну необхідну кількість конкретного номенклатурного 
найменування деталі на МІО в рік, [5]. В основі даної методики покладено дані по надійності 
деталей і методи їх перерахунку в потребу, шляхом: 

використання даних по ведучій функції потоку відмов або замін деталей ( )tW , за 
формулою: 

 
( ) ( ) ,100

12

12
tt

ttH
-
W-W

×=  (4) 

де: Н – номенклатурна норма витрати запасних частин, шт. на 100 одиниць МІО в рік; 
1t  та 2t – час початку та закінчення дослідження; 
( )1tW  та ( )2tW –  ведуча функція потоку відмов або замін деталей на початку та на 

прикінці дослідження. 
Застосування наближеної оцінки ресурсу до першої заміни деталі: 

 ,100
1

2 L
LH Г
×h

=  (5) 

де: ГL – середньорічне напрацювання МІО; 
1L – ресурс до першої заміни деталі; 
h– коефіцієнт відновлення ресурсу. 
визначення середньої кількості замін деталей за термін служби МІО: 
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де: at – термін експлуатації МІО, 
додаткового врахування варіації ресурсу деталей, для деталей, ресурс яких 

співвідносний з середньорічним напрацюванням МІО ГL середню норму витрати запасних 
частин доцільно визначати за повний термін експлуатації з врахуванням варіації ресурсу 
деталі за формулою: 
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де: n– коефіцієнт варіації ресурсу деталі. 
З врахуванням формул (4-7) та за допомогою номенклатурних норм визначають 

потребу в запасних частинах ремонтними підрозділами та частинами інженерних військ, при 
застосуванні наступної формули: 

 ,
100 321 KKKKAHП ПЗЧ ××××
×

=  (8) 

де: A – наявний марочний склад МІО, шт.; 
ПK – коефіцієнт, що дозволяє врахувати відхилення середньорічного напрацювання 

МІО, від напрацювання закладеного у відповідну норму; 
65,1...11 =K – коефіцієнт, що враховує умови експлуатації (п’ять категорій); 
3,1...12 =K –коефіцієнт,  що враховує модифікацію та умови роботи МІО (вісім 

модифікацій); 
4,1...8,03 =K – коефіцієнт, що враховує природно-кліматичні умови експлуатації (сім 

кліматичних регіонів). 
Також значення номенклатурних норм H  можна отримати з каталогів заводів-

виробників та номенклатурних книг, що включають, як правило, від 400 до 800 найменувань 
деталей. [15]  

Потреба в запасних частинах визначається також за фактичним попитом на запасні 
частини (потоку вимог), які належним чином збираються, систематизуються та аналізуються. 
Даний метод дозволяє отримати точні результати про дійсну потребу в запасних частинах. 
Проте, для одержання інформації потрібен тривалий проміжок часу. 

В праці [16] наводиться наступна методика для визначення поточного запасу запасних 
частин: 

 ,
36000

ср
П

tNА
З

××
=  (9) 

де: А – кількість машин інженерного озброєння;  
N – норма витрати запасних частин, шт./100 машин. в рік;  
срt – середній інтервал між поставками. 

Страховий гарантійний рівень запасу визначається за формулою: 

 ,
36000

s××
=

NАЗП  (10) 

де: s – середньоквадратичне відхилення інтервалу поставок. 
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де: іt – інтервал між двома сусідніми поставками; 
n – кількість поставок за визначений попередній період часу. 
Норма запасу розраховується у вигляді максимального maxЗ і мінімального minЗ  рівнів: 
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 ,
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В праці [11] середня кількість необхідних запасних частин визначається за формулою: 

 ,
L

LLZ H
СР =×L=  (14) 

де: L – параметр потоку відмов; 
L – загальне напрацювання МІО; 

HL – напрацювання на відмову. 
Методика визначення запасу запасних частин РZ   в ремонтних підрозділах інженерних 

військ, для підтримання імовірності безвідмовної роботи МІО на заданому рівня описується 
залежністю: 

 ,2/|3
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T
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×+³  (15) 

де: L –напрацювання тис.км; 
оT – середній термін служби деталей; 

аХ – квантиль нормального розподілу ресурсів; 
d – середньоквадратичне відхилення ресурсу деталі. 
У праці [17] кількість запасних частин необхідних для функціонування однієї МІО з 

заданою імовірністю безвідмовної роботи на протязі запланованого періоду часу 
визначається при застосуванні наступних рівнянь: 

 ,12 nnn -=  (16) 
де: n –кількість необхідних запасних частин; 

2n – кількість необхідних запасних частин в кінці запланованого періоду;  
1n – кількість необхідних запасних частин на початок планованого періоду. 

 ,2
2 m

d×t-
=

Tn  (17) 

де: 2T – напрацювання МІО вкінці запланованого періоду;  
t– степінь точності математичних розрахунків;  
m – математичне очікування розподілу ресурсу деталі;  
d – середньоквадратичне відхилення розподілу ресурсу деталі. 

 ,1
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де: 1T –напрацювання МІО на початок запланованого періоду. 
В роботі [13] визначено потребу в запасних частинах, здійснивши разове обстеження 

груп МІО з різним напрацюванням. Автор зібрав та проаналізував данні по відмовам систем 
та агрегатів машин, визначав параметр потоку замін. При цьому відмова окремого елемента 
системи машини прирівнювалась до відмови усієї системи МІО, авсі параметри потоків замін 
деталей складались в один сумарний параметр потоку замін для всієї системи. При відомій 
вартості окремих деталей, визначались питомі затрати на запасні частини по агрегатам і 
системам машини ( )LC S

ЗЧ по формулі: 
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для машини в цілому: 
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де: ( )LS
J ×w –параметр потоку замін J-ї деталі, який відноситься до S-му агрегату або 

системі машини; 
JC –питома вартість J-ї деталі в залежності від напрацювання МІО;  

N –кількість агрегатів та систем МІО; 
M –число деталей і елементів в агрегаті МІО. 
Методика прогнозування потреби в запасних частинах [14] враховує умови 

експлуатації і технічне обслуговування автомобілів. В основу запропонованої методики 
покладено й те, що в усталеному експлуатаційному режимі розподіл потоку відмов деталей 
автомобіля описується експоненційним законом розподілу: 

 ,LNKLNП дjЗЧ ×l××××l×=  (21) 
де: дN –кількість деталей, встановлених на автомобілі; 
l – інтенсивність відмов; 
L – пробіг автомобіля; 

jK – гамма-відсотковий квантиль стандартного нормального розподілу. 
Незважаючи на різноманітність методик прогнозування потреби в запасних частинах на 

даний час на практиці широкого поширення набула методика визначення потреби по 
фактичному попиті на запасні частини. Головними перевагами даної методики є 
достовірність інформації по використанню запасних частин та оперативність застосування, 
що пояснюється простотою використання. Проте значним недоліком є те, що коливання 
попиту на запасні частини компенсується шляхом створення додаткових резервів на складах 
запасних частин, що у свою чергу пов’язано з додатковими ризиками виникнення 
неліквідних запасів запасних частин. 

Висновки. Таким чином, в результаті проведеного аналізу досліджень, присвячених 
визначенню потреби в запасних частинах для проведення робіт з технічного обслуговування 
і ремонту МІО, встановлено, що точність визначення номенклатури та кількості запасних 
частин на сьогоднішній день недостатня. Не враховані понад граничні терміни експлуатації 
та вичерпання ресурсу роботи МІО, тобто їх фактичний технічний стан. Одним з напрямів 
усунення даного недоліку є удосконалення методики визначення номенклатури та кількості 
запасних частин для технічного обслуговування і ремонту МІО з урахуванням фактичного 
стану МІО та терміну їх експлуатації. 
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к.т.н., с.н.с. Кривцун В.И., к.т.н., с.н.с. Жиров Г.Б., Баранов А.М.  

АНАЛИЗ МЕТОДИК ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОМЕНКЛАТУРЫ И КОЛИЧЕСТВА ЗАПАСНЫХ 
ЧАСТЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И 

РЕМОНТАМАШИН ИНЖЕНЕРНОГО ВООРУЖЕНИЯ 
 

В статье приведен анализ методик определения номенклатуры и количества запасных 
частей, применяемых для технического обслуживания и ремонта МИВ.  

Проведен анализ существующих методик определения номенклатуры и количества 
запасных частей показывает, что при определении номенклатуры и количества запасных 
частей не учитывается фактическое техническое состояние МИВ и сроки их эксплуатации. 
Поэтому возникает необходимость в усовершенствовании методики определения 
номенклатуры и количества запасных частей с целью повышения эффективности 
функционирования системы технического обслуживания и ремонта МИВ. 

Ключевые слова: система технического обслуживания, номенклатура запасных частей, 
количество запасных частей, машина инженерного вооружения. 

 
Ph.D. Kryvtsun V.I., Ph.D. Zhirov G.B., V.I., Baranov A.М. 

AN ANALYSIS OF RESEARCHES IS ON DETERMINATION OF NOMENCLATURE AND 
AMOUNT OF SPARE PARTS FOR TECHNICAL SERVICE AND REPAIR OF MACHINES OF 

ENGINEERING ARMAMENT 
 
The article presents the analysis of methods of determining the range and quantity of spare parts 

used for maintenance and repair of engineering equipment.  
The analysis of the existing methods of determining the range and quantity of spare parts showed 

that when determining the range and quantity of spare parts is not taken into account the actual technical 
condition of the machine engineering equipment and the date of their operation. Therefore there is a need 
to improve the existing methods of determining the range and quantity of spare parts for the purpose of 
increase of efficiency of functioning of system of technical maintenance and repair of machines of 
engineering armament, primarily in the field of logistics works, required to maintain machines of 
engineering armament in serviceable condition. 

Keywords: maintenance system, the range of spare parts, spare parts, machine engineering and 
weapons. 
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УДК 621.396.967     к.військ.н. Нікіфоров М.М. (ВІКНУ) 
 

ОБРОБКА ВІДБИТОГО СИГНАЛУ В РЛС З ВИКОРИСТАННЯМ  
ВЕЙВЛЕТ АНАЛІЗУ 

 
У статті досліджено спектральний аналіз відбитого сигналу з використанням вейвлет 

перетворень. Вейвлет аналіз дозволяє виявити просторово розподілені властивості об'єкту, що 
вивчається, отримати локальну високочастотну і глобальну великомасштабну інформацію про 
об'єкт. Сформовані основні вимоги до базисних функцій вейвлет-перетворення при рішенні 
задачі спектральної обробки сигналу, це - локализованність за часом і частотою, що забезпечує 
виявлення особливостей тонкої структури ехо-сигналів та ортонормірованість. Зроблене 
висновок, що одним з достоїнств вейвлет перетворення є можливість стискування сигналу при 
незначних втратах енергії, що дозволяє понизити витрату апаратних засобів для зберігання 
еталонів, а також використання вейвлет-фільтрів для очищення сигналів від шуму. 

Ключові слова: вейвлет перетворення, ехо сигнал, вейвлет-аналіз, спектральний аналіз. 
 

Вступ і постановка завдання. Нині вейвлет-аналіз починає застосовуватися для 
прямого чисельного моделювання як ієрархічний базис, добре пристосований для опису 
динаміки складних нелінійних, у тому числі нестаціонарних, процесів, що характеризуються 
взаємодією збурень в широких діапазонах просторових і часових частот. Він дозволяє 
виявити просторово розподілені властивості об'єкту, що вивчається, отримати локальну 
високочастотну і глобальну великомасштабну інформацію про об'єкт і багато що інше досить 
точно і без надмірності. 

Вейвлет-перетворення виявляється дуже зручним інструментом для вирішення завдань 
радіолокації третього рівня ієрархії (класифікації об'єктів), оскільки елементи його базису 
добре локалізовані і мають рухливе частотно-часове вікно [1,2]. 

Вважаємо даний сигнал таким, що належить до простору ( )RL2  функцій, що визначенні 
на усій дійсній осі ( )¥¥- ,R  і мають кінцеву енергію (нормою)  

( ) ¥<= ò
¥

¥-

dttfE f
2 .                                                     (1) 

Для практичних цілей обробки ехо-сигналів базисні функції розкладання, що 
утворюють простір ( )RL2 , повинні прагнути до нуля на ¥± . Цій умові якраз і 
задовольняють вейвлет-функції, добре локалізовані "маленькі хвилі." В силу локалізованості 
у часі одна вейвлет-функція ( )t0y , не може покрити увесь простір ( )RL2  тому для вейвлет-
розкладення формується базисний простір, породжений однією "материнською" вейвлет-
функцією. Вейвлет-базис формується на основі ( )t0y  шляхом переміщення її в часі, функції 

( ) Rb ,0 Î- bty  и масштабування ,0

21

÷
ø
ö

ç
è
æ-

a
ta y  при  0,a >  { },0Ra -Î +  де параметр а, задає 

ширину пакету а, b - його положення в часі [3]. 
Тоді функція набере вигляд  

                         ( ) ( ) ÷
ø
ö

ç
è
æ -

Y=º
-

a
btatba 0

2
1

,,t yy .                                                   (2) 

Набір можливих функцій ( )t0y  досить великий, проте усі вони повинні задовольняти 
умовам локальності в часі:    

                                                          ( )ò
¥

¥-

=Y 0dtt ,                                                       (3) 

та кінцевої енергії : 
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                                                   ( )ò
¥

¥-

¥<Y dtt2 .                                                  (4) 

Найбільший інтерес з точки зору вирішуваної задачі мають ортонормовані базиси. 
Звідси вейвлет-функції повинні задовольняти двом умовам: 

                                               ( ) ( )ò
¥

¥-

=Y i,kik dttt dy ,                                                        (5) 

де i,kd - символ Кронекера;   

                                                     ( )ò
¥

¥-

= 12 dtty .                                                            (6) 

Вираз (5) означає некоррелірованність вейвлет-функцій вибраного базису, а (6) 
одиничність їх норми. Вище викладене дозволяє представити відбитий сигнал у вигляді 
зваженої суми простих складових - базисних функцій (t) помножених на коефіцієнти kС . 

                                                ( ) ( )å=
k

kk tCty y .                                                           (7) 

Оскільки базисні функції ( )tky  задані як функції цілком певного виду,  то тільки 
коефіцієнти kС  містіть інформацію про конкретний ехо-сигнал. Отже, саме вони можуть 
використовуватися як ознаки об'єктів при рішенні задачі радіолокаційного розпізнавання. 
Коефіцієнти kС  розраховуються по формулі (3): 

                          ( ) ( ) ( ) ( )ò
¥

¥-

-
÷
ø
ö

ç
è
æ -

== , tb, a,,tyba,C 2
1

dt
a

btaty yy                                       (8) 

де  означає скалярний добуток відповідних співмножників. 
З урахуванням локальності частотного спектру ехо-сигналів вираження (8) наводиться 

до виду: 

                                            ( ) ( )ò ÷
ø
ö

ç
è
æ -

=
- dt

a
btatyaC y2

1
b, .                                             (9) 

Вирази (8), (9) визначають пряме безперервне вейвлет перетворення - розкладання 
сигналу по заданому базису. Зворотне безперервне вейвлет-перетворення здійснюється по 
формулі реконструкції в тимчасовій області, яка має ряд форм, залежних від визначення 
областей існування сигналу : 

                                             ( ) ( )ò ò ÷
ø
ö

ç
è
æ -

= --

y y a
dadb

a
btaaCC 2

2
11 b,ty yy .                             (10) 

Нормуюча постійна yC  визначається на основі Фур'є-образу ( )wy  від базисного 
вейвлета наступним вираженням: 

                                                     
( )
( )ò

¥

¥-

= w
wy
wy

y dC .                                                   (11) 

Константа ,¥<yC  що звужує клас функцій y  з простору ( )RL2 , які можуть бути 
використані в якості базисних функцій вейвлет-перетворення. У разі позитивно певних 
функцій ψ межі інтеграції в (10, 11) обмежуються областю +R . У короткому записі вейвлет 
перетворення представимо у виді: [ ] ( )b,aWyW = .  

Таким чином, основними вимогами до базисних функцій вейвлет-перетворення при 
рішенні задачі спектральної обробки сигналу являються: 

- хороша локалізованність за часом і частоті, що забезпечує виявлення особливостей 
тонкої структури ехо-сигналів; 

- ортонормірованність.  
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Для прикладу розглянемо квазі безперервне гармонійне коливання в якості зондуючого 
сигналу.  Відбитий від цілі сигнал в двопозиційній РЛС матиме вигляд (рис.  1).  Як видно з 
рис. 1 перетворення Фур'є надає інформацію про той спектр частот, що є присутнім у сигналі 
в проміжку часу від 0 до 1 сек., при цьому нам невідомо коли саме та або інша частота 
реально була присутня в сигналі. 

 
Рис. 1 Відбитий сигнал 

Проведений спектральний аналіз відбитого сигналу з використанням вейвлет аналізу 
дозволяє виявити локальні особливості сигналу, невидимі при розкладанні сигналу в ряд 
Фур'є. У той же час вейвлет-перетворення дають вичерпну картину динаміки зміни 
частотних характеристик у часі. Все це вказує на те, що вейвлет-перетворення являється 
суттєво більш інформативним в порівнянні з перетворенням Фур'є. Результуюча 
спектрограма відбитого сигналу, матиме наступний вигляд (рис. 2).  

 
Рис. 2 Результуюча спектрограма.  

а) Спектрограма відбитого сигналу б) Лінії локальних максимумів 
 

Висновки. 
1.  Таким чином одним з достоїнств вейвлет-перетворення являється можливість 

стискування сигналу при незначних втратах енергії, що дозволяє використовувати вейвлет-
фільтри для очищення сигналів від шуму. 

2.  Проведений спектральний аналіз відбитого сигналу з використанням вейвлет аналізу 
дає вичерпну картину динаміки зміни частотних характеристик у часі. Все це вказує на те, 
що вейвлет-перетворення являється суттєво більш інформативним. 
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к.воен.н. Никифоров Н.Н. 
ОБРАБОТКА ОТРАЖЕННОГОСИГНАЛА В РЛС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ВЕЙВЛЕТ АНАЛИЗА 
 

В статье проведено спектральный анализ отраженного сигнала с использованием вейвлет 
преобразований. Вейвлет анализ позволяет выявить пространственно распределенные свойства 
изучаемого объекта, получить локальную высокочастотную и глобальную крупномасштабную 
информацию об объекте и многое другое достаточно точно и без избыточности. 
Сформированы основные требования к базисным функциям вейвлет-преобразования при 
решении задачи спектральной обработки сигнала это - хорошая локализованность по времени и 
частоте, обеспечивающая выявление особенностей тонкой структуры эхо-сигналов и 
ортонормированность. 

Сделано вивод, что одним из достоинств вейвлет преобразования является возможность 
сжатия сигнала при незначительных потерях энергии, что позволяет снизить затрату 
аппаратных средств для хранения эталонов, а также использование вейвлет-фильтров для 
очистки сигналов от шума. 

Ключевые слова: вейвлет преобразование, эхо сигнал, вейвлет-анализ, спектральный 
анализ.  

Ph.D. Nikiforov N.N. 
 

REFLECTED SIGNAL PROCESSING IN RADAR USING WAVELET ANALYSIS 
The author has conducted a spectral analysis of the reflected signal using wavelet transforms. 

Wavelet analysis allows to identify spatially distributed properties of the object, get local high-frequency 
and global large-scale information about the object and other information accurately and without 
redundancy. The basic requirements for the basic functions of the wavelet transform have been drawn up 
in solving the task of the signal spectral processing, that is a good localization in time and frequency, 
ensuring the identification of the features of the echo signals’ fine structure and orthonormality. 

A conclusion was made that one of the advantages of wavelet transform is the ability to compress 
the signal at low energy loss, which reduces the cost of hardware for conservation of standards, as well as 
the use of wavelet filters to clean the signals from the noise. 

Keywords: wavelet transform, the echo signal, wavelet analysis. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ  

В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВЕДЕННЯ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ 
 

Починаючи з кінця лютого 2014 року Російська Федерація (РФ) перейшла від тактики 
прихованої підривної діяльності до відкритої гібридної війни та розгорнула сепаратистський і 
терористичний рух на сході України. Враховуючи необхідність відповіді на агресивну політику 
керманичів РФ, неможливість симетричної відповіді з боку України, кризову ситуацію в 
економіці РФ, варто перейти до тактики асиметричних відповідей на агресії північно-східного 
сусіда, які будуть направлені на демотивацію населення, чиновників та збройних сил РФ до 
продовження бойових дій на сході України. З огляду на велику різницю у технічному та 
матеріальному озброєнні сторін найбільш адекватним варіантом асиметричної відповіді на 
гібридну війну з РФ вбачається проведення спеціальних інформаційних операцій. 

Ключові слова: спеціальні інформаційні операції, гібридна війна. 
 

Постановка проблеми. Починаючи з кінця лютого 2014 року Російська Федерація 
(далі – РФ) перейшла від тактики прихованої підривної діяльності до відкритої гібридної 
війни, провівши спецоперацію по анексії Автономної республіки Крим, та розгорнула 
сепаратистський і терористичний рух на південному сході України. З огляду на 
неспівмірність сил та ресурсів сторін конфлікту потрібно звернути увагу на необхідність 
проведення асиметричних заходів, направлених на демотивацію населення, чиновників і 
збройних сил РФ до продовження бойових дій на сході України та інших цілей,  що 
відповідають державним інтересам України. З огляду на велику різницю у технічному та 
матеріальному озброєнні сторін найбільш адекватним варіантом асиметричної відповіді на 
гібридну війну з РФ вбачається проведення спеціальних інформаційних операцій (далі – 
СІО), які сприятимуть відновленню контролю України над анексованим півостровом. 

Мета статті. Науковий аналіз і практичні пропозиції стосовно інструментів впливу на 
світогляд цільової української аудиторії СІО в умовах гібридної війни. 

Аналіз останніх публікацій. Теоретичні засади СІО напрацьовані такими вченими, як   
О. Литвиненком, А. Манойлом, С. Кара-Мурзою, Г. Почепцовим, В. Петриком та ін. 

Виклад основного матеріалу. Для досягнення максимальної ефективності СІО в 
Криму потрібно відповісти на наступні питання: 

1. Роль СІО у стратегічній державній владі: первинна, вторинна, допоміжна; 
2.  Цільова аудиторія (далі –  ЦА)  впливу СІО:  кримські татари,  колишні військові 

Збройних Сил України (далі – ЗСУ) та інших збройних формувань, що прийняли присягу РФ, 
цивільні пенсіонери, військові пенсіонери, місцеве населення, що отримувало прибутки від 
так званого “дикого туризму” та ін; 

3. Інструменти впливу на цільову аудиторію: створення нового або підтримка діючого 
політичного руху або громадської організації, поширення газет та листівок, віщання через 
радіо чи телебачення, поширення чуток та ін.; 

4.  Ступінь впливу на світогляд цільової аудиторії СІО за рівнями світогляду:  
індивідуальний, груповий, організаційний, суспільний; 

5. Кінцева мета інформаційно-психологічного впливу СІО: збройне постання, перемога 
на виборах проукраїнської чи нейтральної політичної сили, зменшення кількості 
прихильників лідерів російського політикуму, збільшення рівня невдоволеності анексією 
Криму РФ, повернення Криму до складу України та ін. 
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Необхідно зауважити, що наведений перелік питань сформований на підставі 
емпіричних досліджень, не є аксіоматичним, а може бути змінений та переформатований, 
однак, на наш погляд, він є найбільш адекватним до вимог сьогодення. 

В сучасній літературі наводяться різні визначення спеціальних інформаційних 
операцій: 

1) сплановані дії, спрямовані на ворожу, дружню або нейтральну аудиторію шляхом 
впливу на її світогляд і поведінку за допомогою використання певним чином організованої 
інформації та інформаційних технологій для досягнення певної мети [1]. 

2) операція, яка проводиться, як правило, в мирний час і спрямована на зміну поглядів 
конкретних осіб чи органів, які ухвалюють рішення, за допомогою засобів масової 
інформації, компрометацію чи завдання шкоди опонентам; дестабілізацію громадсько-
політичної ситуації [2]; 

3) цілеспрямовані дії, початі для досягнення інформаційної переваги шляхом завдання 
шкоди інформації, інформаційним процесам та інформаційним систем противника при 
одночасному захисті власної інформації, інформаційних процесів та інформаційних систем 
[3]; 

4) психологічні операції, направлені, в першу чергу, на психологічний стан 
супротивника, цілеспрямована діяльність будь-яких урядових і неурядових структур у 
мирний час, загрозливий період чи воєнний час, що має на меті зміну поглядів противника, 
союзника або нейтральних аудиторій, військовослужбовців або цивільних осіб, у вигідну для 
ініціатора такої діяльності сторону [4]. 

В даній роботі розглядаються психологічні аспекти інструментарію та механізмів 
впливу СІО на ЦА, а, саме, рівні впливу, інтенсивність, агресивність, тривалість, зональність 
тощо. 

Як відомо, кожна людина є носієм архетипів; сам архетип є системою та сукупністю 
образів. Оскільки архетипи особи, суспільної страти можуть перетинатись між собою, 
переходити з одного в інший,  створювати матриці поведінки;  далі по тексту буде 
використовуватись термін “архетипічний паттерн” із наступним змістом: архетипічний 
паттерн – це сукупність та система образів, моделей поведінки, шаблонів, що складають 
несвідоме як окремої особи,  так і масове несвідоме.  Через те,  що по території України 
пройшли і проходять глибинні політичні і цивілізаційні злами (Перша світова війна, три 
голодомори, Друга світова війна, розпад СРСР, Помаранчева революція, революція Гідності, 
російська агресія проти України 2014-2015 років), які вплинули на долю десятків мільйонів 
людей та неабияк впливають на сьогоднішні покоління. Всі образи та символи, які 
використовувались у цих подіях, глибоко викарбувались у підсвідомості не тільки у осіб, що 
проживають на території України, але й, завдяки сучасним технологіям зв'язку та державній 
політиці сусідніх країн, у підсвідомості населення суміжних територій. Разом з 
архетипічними паттернами важливо згадати і про політичні міфи як особливу форму системи 
образів, що вибудовуються на основі впливу зовнішніх чинників і складаються в загальну 
систему суспільної моралі та світогляду. 

Політичний міф – це цілісне, спрощене, переважно ірраціональне віддзеркалення в 
індивідуальній і масовій свідомості політичної реальності та основних суспільних цінностей, 
своєрідний символічний засіб їх інтерпретації, моделювання світу i соціального життя; 
інструмент реалізації конкретних політичних завдань — боротьби за владу, її легітимації, 
утвердження нової політичної ідеології тощо. 

Елементами політичного міфу є: архетип певної ситуації, пов'язаної зі здійсненням 
заходів соціального регулювання й примусу, зміст конкретного досвіду, отриманого в 
ситуаціях, об'єднаних цим архетипом, та систему алегоричних образів, функціональна 
символіка яких співвідносить “бажане” з “належним”, тобто зі сформованим архетипом. 
Значущість політичного міфу полягає в можливості викликати до життя той архетип, який 
дозволить задати певний мотив діяльності через політичну рекламу, ритуал тощо. Архетип 
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уможливлює поєднання бажаного і належного спочатку в міфологічних категоріях (мовою 
політичних метафор), згодом — у політичній діяльності. 

Отже, архетипічний паттерн та політичний міф мають загальний і спільний фундамент - 
образ.  Як правило,  емоційне наповнення та шаблони реакції на образ формуються 
соціальним середовищем та супроводжуються активним чи пасивним вбудовуванням в 
людську підсвідомість аж до рівня набутих рефлексів, домінант. Важливо відзначити 
наступну особливість українського суспільства - незважаючи на майже сорокап'ятирічний 
вплив радянської пропаганди в українському суспільстві збереглись полярні реакції на одні 
ж й ті самі образи, що і було використано російською пропагандою під час анексії Криму та 
використовується зараз під час агресії на сході України. 

Відповідно, для проведення СІО з максимальною ефективністю необхідно провести 
певний психологічний аналіз цільової аудиторії з виділенням архетипічних паттернів та 
міфів національного рівня, групового рівня з виявленням так званих “больових точок” 
підсвідомості ЦА та формуванням психологічного портрету ЦА. 

Для формування психологічного портрету ЦА необхідно відповісти на наступні 
питання: 

1) статевий склад ЦА; 
2) віковий діапазон; 
3) зона компактного проживання, роботи, отримання послуг; 
4) соціальна структура ЦА; 
5) рівень освіти; 
6) комунікація в середині ЦА; 
7) соціальні проблеми та очікування; 
8) соціальні страхи; 
9) джерела отримання інформації; 
10) панівна політична міфологія. 
Провівши відповідне дослідження ЦА, організатори СІО отримають інформацію щодо 

можливих важелів впливу на світогляд ЦА, здатність розвитку тих чи інших настроїв у 
середовищі ЦА, теми, що можуть бути використані для створення когнітивного дисонансу 
між очікуваним і реальністю та інше. 

Якщо проаналізувати перебіг анексії на Кримському півострові, то можна зробити 
висновок, що російська пропаганда спекулювала і продовжує спекулювати, в першу чергу, 
на темі національної, аж до геноциду, загрозі російськомовній спільноті. Окрім теми так 
званого “потягу дружби”, яку потім активно тиражували та використовували російські 
засоби масової інформації, активно розпалювалась тема хаосу та безладдя у Києві, 
поширювались відео побиття та вбиств людей на Майдані тощо. Такими темами активно 
грали на соціальних страхах населення Криму. 

Разом із цим самопроголошена влада Криму почала відключати від ефіру українські 
канали, даючи мовлення російським мовникам, які висвітлювали події на материковій 
частині України виключно в негативному ключі [5].  Таким чином,  російська пропаганда та 
окупаційна влада звузила обсяг інформаційних джерел виключно до проросійських [10], тим 
самим обмеживши можливість отримувати інформацію з інших джерел і створюючи 
необхідну для росіян атмосферу серед населення півострову. Після цього, усвідомлюючи 
соціальний вплив на кримських татар, окупаційна влада довела до закриття 
кримськотатарський канал ATR [6]. 

Під час блокувань і штурмів українських військових частин ватажки так званих 
“зелених чоловічків” постійно апелювали до того, що в Росії рівень соціального 
забезпечення військових значно вище, ніж в Україні, а серед населення поширювалась 
інформація щодо підвищення обсягів соціальних виплат до російських стандартів. Цими 
діями одночасно зачіплялись такі соціальні прошарки населення, як військові та пенсіонери, 
та використовувались їхні соціальні очікування і потреби. Активно поширювалась 
інформація серед українських військових стосовно грошового та матеріального забезпечення 



 

 80 

у випадку прийняття присяги російським збройним силам [7]. Разом з цим активно 
використовувався образ президента РФ В. Путіна як захисника та провідника “Русского 
мира” та “реінкарнацію” Сталіна, образ РФ як сучасний аналог СРСР тощо. Загалом, можна 
сказати, що чинна російська влада вдало створила та розвинула систему політичних міфів та 
архетипічних паттернів для створення образу величі СРСР і перенесення цього образу на 
сучасну Росію.  Відповідно можна стверджувати,  що для широкого загалу РФ в 
інформаційному просторі та на рівні архетипів перетворилась на СРСР.  Загалом анексія 
Криму, підтримка Росією так званих “ЛНР” та “ДНР” неофіційно сприймається населенням 
РФ як продовження боротьби з фашизмом та нацизмом, проводячи алюзії з перемогою над 
нацизмом у 1945 році [8, 9]. 

З огляду на теперішню ситуацію навколо Антитерористичної операції на сході України, 
активної та агресивної діяльності проросійських ЗМІ в регіоні доцільно перед 
організаторами СІО поставити завдання не підвищити симпатію місцевого населення до 
України, а знизити рівень довіри до РФ загалом та до місцевої окупаційної влади загалом і 
вже на основі отриманої думки розвивати ті чи інші напрямки роботи. 

Виходячи з наявних обставин, пропонується наступний перелік тем СІО, які матимуть 
максимальний вплив: 

1.  Значне зниження кількості туристів,  що планують відпочити в Криму,  кількість 
відпочивальників, що приїжджали на відпочинок на півострів, зупинялись в готелях та 
санаторіях. Населення, що надавало послуги з проживання, втратило чи неєдине джерело 
прибутків. 

2. Обіцянки окупаційної влади стосовно підвищення рівня життя до російських 
стандартів невиконані. Більше того, рівень у Криму значно знизився; 

3. Відсутність водних ресурсів, які необхідні для проведення сільськогосподарських 
робіт; 

4. Об’єктивна загроза призову та військової служби мешканців Криму у Сибіру і на 
Далекому Сході; 

5. Інші теми, що стосуються рівня життя, обіцянок окупаційної влади тощо. 
Цільові аудиторії, на які варто спрямувати СІО: 
1) населення, яке зайняте у сфері туристичних послуг; 
2) отримувачі соціальних послуг та виплат; 
3) власники та працівники сільгосппідприємств; 
4) колишні українські військові; 
5) інші ЦА в залежності від завдання СІО. 
Висновки. З огляду на необхідність відповіді на агресивну політику керманичів РФ, 

неможливість симетричної відповіді з боку України, кризову ситуацію в економіці РФ варто 
перейти до тактики асиметричних відповідей на агресії зі сторони північно-східного сусіда. 
Створення і розвиток джерела напруги та невдоволення соціальною політикою окупаційної 
влади на території півострову здатні створити розкол як у російському суспільстві 
(наприклад, через збільшення об'єму дотацій з федерального бюджету), так і серед кримської 
спільноти (когнітивний дисонанс між очікуваннями та реаліями), що, в свою чергу, викличе 
одночасно ланцюгову та циклічну реакцію: більше дотацій – більше незадоволення, ще 
більше дотацій – ще більше незадоволення. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ В 

УКРАИНЕ В УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ 
 
Начиная с конца февраля 2014 года Российская Федерация (РФ) перешла от тактики 

скрытой подрывной деятельности к открытой гибридной войне и развернула сепаратистское и 
террористическое движение на востоке Украины. Учитывая необходимость ответа на 
агрессивную политику руководителей РФ, невозможность симметричного ответа со стороны 
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Украины, кризисную ситуацию в экономике РФ, следует перейти к тактике асимметричных 
ответов на агрессии северо-восточного соседа, которые будут направлены на демотивацию 
населения, чиновников и вооруженных сил РФ к продолжению боевых действий на востоке 
Украины. Учитывая большую разницу в техническом и материальном вооружении сторон 
наиболее адекватным вариантом асимметричного ответа на гибридную войну с РФ является 
проведение специальных информационных операций. 

Ключевые слова: специальные информационные операции, гибридная война. 
 

 
Prof. Artemov V.Y., Ph.D., Lytvynenko N.I.  

THE FEATURES OF THE SPECIAL INFORMATION OPERATIONS IN UKRAINE IN 
THE HYBRID WAR CONDITIONS 

 
Since the end of February 2014 the Russian Federation (RF) has moved from covert subversion 

tactics to the  open hybrid war and launched a separatist and terrorist movement in eastern Ukraine. 
Given the need for a response to the aggressive policy of the Russian leaders, the impossibility of 
symmetrical response from the Ukraine, the crisis situation in the Russian economy, should go to the 
tactics of asymmetric responses to aggression of the  north-eastern neighbour, which will be used to 
demotivation of the population, officials and the Russian Armed Forces to continue fighting in the east of 
Ukraine. Given the large difference in the technical and material side arms the most appropriate one for 
an asymmetric response to the hybrid war with Russia is holding special information operations. 

Keywords: the special information operations, the hybrid war. 
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МЕТОД ВИЯВЛЕННЯ ЗАГРОЗИ ПОШИРЕННЯ ЗАБОРОНЕНОЇ ДО 

РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ В КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ 
 
У статті розглядаються комп’ютерні мережі (КМ), що знаходяться під впливом загрози 

поширення забороненої інформації. Досліджуються моделі загрози поширення цієї інформації і 
особливості комп’ютерних мереж. Наведено основні проблеми інформаційної безпеки, які 
актуальні для даного дослідження і алгоритм по якому здійснюється функціонування 
комп’ютерних мереж, що знаходяться під впливом загрози поширення забороненої інформації.. З 
бурхливим ростом числа користувачів КМ виникають проблеми інформаційної безпеки і захисту 
інформації в них. Аналіз цих проблем виявив, що існує маловивчена проблема забороненого 
контенту. Створення моделей і алгоритмів поширення загрози забороненої інформації – один з 
ключових підходів при вирішенні даного завдання. 

Ключові слова: безпека комп’ютерних мереж, заборонена інформація, велика чисельність 
користувачів, моделювання. 

 
Вступ. Комп’ютерні мережі (КМ) забезпечують практично повний спектр можливостей 

для обміну інформацією між користувачами - мережевими абонентами. Комп’ютерна мережа 
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надає різні сервіси для організації соціальних взаємовідносин між користувачами 
(абонентами). На сьогоднішній день найбільш популярним з них є соціальні мережі. У світі 
існує величезна кількість різних соціальних мереж, але практично в кожній країні або регіоні 
існують кілька найбільш популярних представників.  У США це «Facebook»,  «MySpace»,  
«Twitter» і «LinkedIn»; «Nexopia» - в Канаді, «Bebo» - в Великобританії, «Facebook», 
«dol2day» - в Німеччині. В Україні на сьогоднішній день найпопулярними є «ВКонтакте» і 
«Однокласники». Сучасною проблемою таких систем є їх низький рівень інформаційної 
безпеки. Для забезпечення захисту інформації в телекомунікаційних мережах, включаючи 
Інтернет, розроблено безліч методів і засобів, запропонованих в працях П.Д. Зегжди, С.П. 
Расторгуєва, Р. Бретта, В.І. Завгороднього, В.А. Герасименко, А.А. Малюка, В. Столінгса, К. 
Касперски, С. Норкатта, В.В. Домарева. Тим не менш, ефективного захисту абонентів від 
загроз поширення забороненої інформації, зокрема в умовах широкого використання 
індивідуально-орієнтованих сервісів і пов'язаних з ними протоколів і технологій (SOAP, 
CORBA, REST і ін.), не існує. Серед безлічі функцій захисту принциповою відносно цих 
систем є функція попередження прояву забороненої інформації. Вона реалізується за 
рахунок механізмів прогнозування загрози поширення і розсилки повідомлень з 
попередженнями про наслідки дій із забороненим контентом. Використання інших функцій 
(попередження, виявлення, локалізації та ліквідації загрози) припускає наявність повного 
контролю над системою, що в справжніх умовах неможливо. 

Постановка задачі. Одним з підходів до прогнозування загрози поширення 
забороненої інформації (ЗгЗІ) є моделювання, наприклад, з використанням моделей впливу, 
моделей просочування і зараження (Д.А. Новиков, Д.А. Губанов і А.Г. Чхартішвілі, J. 
Leveille, D . Watts і S. Strogatz, R. Albert та A. Barabasi, J. Leskovec, M. Gjoka, SN Dorogovtsev, 
MEJ Newman і RM Ziff, JO Kephart і SR White і ін.). Дані моделі, як правило, не враховують 
топологічні особливості мережі (розподіл ступенів зв'язності, кластерний коефіцієнт, середня 
довжина шляху). Взаємодія між абонентами в рамках цих математичних моделей описується 
переважно гомогенним графом,  що при моделюванні великомасштабних мереж (більше 10  
млн.  вузлів)  може дати похибку прогнозування ЗгЗІ більше 30%.  Крім того,  дані підходи 
носять в основному теоретичний характер, практика їх використання не виходить за рамки 
експериментів. Таким чином, дослідження, спрямовані на створення моделей та алгоритмів 
ЗгЗІ, актуальні і мають теоретичне і практичне значення у вирішенні проблеми забезпечення 
інформаційної безпеки в системах і мережах телекомунікацій. 

Мета роботи полягає в підвищенні точності прогнозування загрози поширення 
забороненої інформації в комп’ютерних мережах. 

Для досягнення мети роботи необхідно вирішити наступні завдання: 
1. Провести інформаційний огляд і експерименти для виявлення істотних характеристик 

об'єкта і зовнішніх факторів, що впливають на процес реалізації ЗгЗІ. Виконати аналіз 
основних підходів до моделювання ЗгЗІ. 

2. Розробити імітаційну модель ЗгЗІ в КМ. 
3. Синтезувати і показати адекватність аналітичної моделі ЗгЗІ в КМ. 
4. Розробити методику формування топології КМ. 
5. Змоделювати процес реалізації ЗгЗІ на топології реальної великомасштабної КМ. 

Провести експериментальне дослідження з отриманими результатами. 
Виклад основного матеріалу досліджень. Узагальнена структурна схема КМ 

приведена на рис. 1. Її склад в загальному випадку утворюють такі елементи: 
- Абоненти (А) – людино-машинні системи, що складаються з пристрою, через який 

здійснюється доступ до мережі, і безпосередньо користувача. Абоненти можуть бути     
окремими вузлами мережі (якщо користувач використовує свій домашній комп'ютер), або 
можуть бути об'єднані в корпоративну обчислювальну мережу (КОМ), включають в себе 
модулі (інформаційного) захисту (МЗ) і програмне забезпечення (браузер) для взаємодії з 
керуючим елементом; 
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- Мобільні абоненти (МА). Користувачі, які використовують мобільні пристрої 
(смартфони,  планшети і тд.),  Для доступу до мережі.  Також використовують програмне 
забезпечення (спеціальний додаток) і МЗ; 

- Сервери (С). У КОМ знаходяться інформаційні сервери різного функціонального 
призначення, які беруть участь в інформаційній взаємодії (наприклад, проксі-сервера); 

- КОМ включає в себе крім абонентів і серверів, також засоби маршрутизації, комутації 
та адміністрування (МКА), систему безпеки (СБ), що включає механізми захисту для всієї 
корпоративної мережі; 

- Засоби телекомунікації, що забезпечують взаємодію між абонентами; 

 
 

Рис. Структурна схема КМ 
 

- Керуючий елемент технічно являє собою сукупність комутуючого і серверного 
устаткування, що реалізує основні функції системи. Включає в себе сервери, які містять в 
загальному випадку: балансувальник навантаження (БН), елемент бізнес-логіки (БЛ), бази 
даних (БД), інфраструктурні системи (ІС) (системи статистики, конфігурації, моніторингу і 
тд.). 

Особливості КМ: 
1) Абонентами є людино-машинні системи. Спосіб взаємодії абонентів – смислові 

повідомлення. Рішення про взаємодію приймається користувачами. 
2) Постійно змінюється число абонентів і зв'язків між ними. 
3) Складність процедури ідентифікації абонентів і віднесення повідомлення до 

забороненої інформації. 
4) Складність реалізації захисту. Основний спосіб її реалізації - попередження абонента 

про відповідальність за поширення забороненої інформації. 
5) Особливості програмно-логічної організації КМ (наприклад, соціальні мережі 

«ВКонтакте» і «Facebook»), які призводять до неминучого отримання повідомлення 
абонентом при наявності зв'язку між ним і абонентом-зловмисником. 

6) Великомасштабність - КМ, як правило, містять мільйони абонентів. 
7)  Основною проблемою КМ, крім проблем, пов'язаних з використанням глобальної 

мережі Інтернет, є проблема забороненої інформації. 
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Функціонування КМ, що знаходиться під впливом ЗгЗІ, здійснюється за наступним 
алгоритмом. 

Крок 1. Поширення забороненої інформації (ЗІ) (далі процес «атаки») ініціює будь-який 
абонент-зловмисник, поширюючи повідомлення з ЗІ (реалізує загрозу) по його списку 
контактів. Атаку може починати один зловмисник або група. 

Крок 2. Абоненти-одержувачі, прийнявши повідомлення з ЗІ, читають його і 
включаються в процес атаки, поширюючи її далі по своїм контактам, або ігнорують або 
взагалі видаляють повідомлення, тобто в атаці не беруть участь. Процес атаки зазвичай йде 
лавиноподібно. Атакуючі абоненти не закінчують атаку, одного разу передавши 
повідомлення із забороненою інформацією. Вікно атаки, як правило, триває протягом досить 
значного проміжку часу і залежить від типу подачі ЗІ в повідомленні, зацікавленості 
абонента і тд. 

Крок 3. Абоненти-зловмисники можуть перестати розповсюджувати і, відповідно, 
сприймати ЗІ (далі процес «захисту»), внаслідок впливу механізмів захисту (наприклад, 
попередження про нього), тому повідомлення з ЗІ від атакуючих абонентів будуть постійно 
відхилятися. 

Крок 4. Процес триває поки в мережі є абоненти-зловмисники, або є потенційно 
вразливі вузли, якщо відсутній процес захисту. 

Один з ключових підходів при вирішенні проблеми ЗІ - створення моделей і алгоритмів 
ЗгЗІ. Проведений аналіз показує, що існуючі рішення малоефективні. При моделюванні ЗгЗІ 
не враховується топологія КМ (модель мережі - повнозв'язний граф). А, якщо топологія 
враховується, то, як правило, використовується найпростіша SIS модель, а структура мережі 
відображається Scale-Free або Small world мережею. При моделюванні ЗгЗІ важливо мати 
топологію, яка відображатиме структуру зв'язків реальної мережі, а також використовувати 
коректну модель інформаційної взаємодії вузлів. 

Концептуальна математична модель інформаційної взаємодії абонентів 
представляється графом, вершинами якого є абоненти, а ребрами - зв'язки між ними. 
Відзначимо властивості графа, принципові для справжнього дослідження: велика 
розмірність, гетерогенність, динаміка зв'язків і вузлів, наявність груп вузлів, що мають 
велику кількість зв'язків усередині кластера і невелике - між ними. 

З аналізу предметної області можна зробити висновок про те, що на процес реалізації 
ЗгЗІ в КМ істотно впливають мережеві структурні характеристики (топологія). Отримання 
структури соціальної мережі пов'язано з вибіркою вузлів з неї,  що само по собі вже є 
нетривіальним завданням, так як вибірка повинна відображати властивості всієї мережі в 
цілому, тобто бути репрезентативною. 

Таким чином, для підвищення точності прогнозування ЗгЗІ в КМ потрібно: 
1. розробити імітаційну модель ЗгЗІ, що враховує топологічні характеристики і 

особливості інформаційної взаємодії абонентів як людино-машинних систем; 
2. розробити аналітичну модель реалізації ЗгЗІ, що враховує характеристики 

вразливості КМ і дозволяє підвищити точність оперативного прогнозу в умовах неповноти 
вихідних даних про топологію мережі; 

3. експериментально підтвердити адекватність аналітичної моделі, змоделювавши 
процес реалізації ЗгЗІ на топології великомасштабної мережі. 

Наведемо основні проблеми інформаційної безпеки в КМ, які актуальні для даного 
дослідження. 

1. Використання глобальної мережі Інтернет як розподіленої комп’ютерної системи. 
Найбільш вразливими і тому часто яких атакують компонентами системи є: 
1) Сервери. 
2) Робочі станції. 
3) Середовище передачі інформації. 
4) Вузли комутації. 
Типові інформаційні впливи зловмисників: 
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1) Прослуховування мережевого трафіку. Для прослуховування трафіку (sniffing) 
мережевий адаптер переводиться в «безладний» режим. В даному режимі адаптер 
перехоплює всі мережеві пакети, що проходять через нього, а не тільки призначені даній 
адресі, як в нормальному режимі функціонування-технології - ARP Spoofing (ARP-poisoning), 
MAC Flooding і MAC Duplicating. Перехоплення здійснюється з використанням мережевих 
моніторів,  з яких найбільш функціональними є Sniffer Pro від компанії Sniffer Technologies,  
IRIS Network Traffic Analyzer від компанії eEYE  і TCP Dump. 

Наслідки. Сучасні мережеві протоколи (TCP / IP, ARP, HTTP, FTP, SMTP, POP3 і т.д.) 
не мають механізмів захисту (передаються у відкритому вигляді). Зловмисник, що 
перехоплює трафік між сервером і будь-яким вузлом мережі, може заволодіти 
аутентифікаційними даними користувача (отримати пароль). 

Протидія. Відомий ряд методів визначення наявності запущеного сніффер в мережі, 
наприклад, метод пінга, метод ARP, метод DNS і метод пастки. 

2) Сканування вразливостей. Результатом роботи сканера є інформація про систему, що 
включає список мережевого обладнання, комп'ютерів з запущеними на них службами, 
версіями мережевого ПО (а значить і вразливостей, властивих даному ПО), облікові записи 
користувачів. Сканування вразливостей зазвичай є етапом, що передує атаці. Саме 
результати сканування дозволяють точно підібрати експлойти для здійснення безпосередньо 
несанкціонованого доступу. 

Виявлення. Само по собі сканування не є незаконним. Однак, якщо сканування з боку 
зовнішньої, по відношенню до системи, мережі звичайне явище, то сканування комп'ютерів з 
внутрішньої мережі - безумовно, інцидент безпеки, що вимагає негайної реакції з боку 
мережевого адміністратора. Виявити сліди сканування можна, вивчаючи журнали реєстрації 
міжмережевого екрану (МЕ). Однак такий підхід не дозволяє своєчасно реагувати на подібні 
інциденти. Тому сучасні МЕ і системи виявлення вторгнень (СВВ) мають модулі (plug-in), 
що дозволяють виявити сканування в режимі реального часу. Деякі сканери вразливостей 
використовують оригінальні методи, що дозволяють виробляти сканування максимально 
приховано. Наприклад, в Nmap існують можливості, що дозволяють значно ускладнити 
виявлення сканування для СВВ. 

Протидія. Використання мережевих СВВ, або періодичне вивчення журналів реєстрації 
МЕ. 

3) Мережеві атаки. Мережеві атаки можна розділити на: 
- атаки, засновані на переповненні буфера (overflow based attacks). Вони 

використовують вразливість системи, яка полягає в некоректній програмній обробці даних. 
При цьому з'являється можливість виконання небезпечного коду з підвищеними 
привілегіями; 

- атаки, спрямовані на відмову в обслуговуванні (Denial Of Service attacks). Атаки не 
обов'язково використовують вразливості в ПЗ системи що атакується. Порушення 
працездатності системи відбувається через те, що дані які їй посилають призводять до 
значної витрати ресурсів системи. Найпростішим прикладом атаки цього типу є атака «Ping 
Of Death». Суть її в наступному: на машину жертви надсилається сильно фрагментований 
ICMP-пакет великого розміру (64KB). Реакцією ОС Windows на отримання такого пакету є 
повне зависання. 

4) Атаки, засновані на використанні вразливостей в ПЗ мережевих додатків - експлойти 
(exploit). Даний клас атак заснований на експлуатації різних дефектів в ПЗ. Експлойти 
представляють собою небезпечні програми, що реалізують відому вразливість в ОС або 
прикладному ПЗ, для отримання несанкціонованого доступу до вразливого хосту або 
порушення його працездатності. Для експлойтів характерна наявність функцій придушення 
антивірусних програм і МЕ. Наслідки застосування експлойтів можуть бути 
найкритичнішими. У разі отримання зловмисником віддаленого доступу до системи, він має 
практично повний (системний) доступ до комп'ютера. Наступні дії і збиток від них можуть 
бути наступними: впровадження троянської програми, впровадження набору утиліт для 
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приховування факту компрометації системи, несанкціоноване копіювання зловмисником 
даних з жорстких і змінних носіїв інформації системи, створення на віддаленому комп'ютері 
нових облікових записів з будь-якими правами в системі для подальшого доступу як 
віддалено, так і локально, крадіжка файлу з хешами паролів користувачів, знищення або 
модифікація інформації, здійснення дій від імені користувача системи. 

Протидія.  МЕ і СВВ,  встановлені на системі що атакується,  в ряді випадків не в змозі 
відобразити дію експлойтів. Для успішного відбиття атак експлойтів засоби захисту 
необхідно оновлювати, оскільки механізм виявлення вторгнень заснований на розпізнаванні 
сигнатур вже відомих атак.  Хоча існують розробки,  здатні по завіреннях розробників 
відображати невідомі атаки, практика показує, що вони все ще не ефективні. 

5) Небезпечні програми (НПр). НПр - це комп'ютерна програма або переносний код, 
призначений для реалізації загроз інформації, що зберігається в мережі, або для прихованого 
нецільового використання ресурсів або якогось іншого впливу, що перешкоджає 
нормальному функціонуванню мережі. До НПр відносяться комп'ютерні віруси, троянські 
коні, мережеві черв'яки і ін. 

Протидія. Типовим методом протидії є використання антивірусних засобів, що 
працюють в режимі реального часу (моніторів). Для виявлення троянських програм існує 
спеціалізоване програмне забезпечення. 

2. Проблема забороненого контенту. 
Залежно від законодавства країни різні матеріали можуть вважатися нелегальними.  У 

більшості країн заборонені: матеріали сексуального характеру за участю дітей і підлітків, 
порнографічний контент, опису насильства, в тому числі сексуального, екстремізм і 
розпалювання расової ненависті. 

В українському законодавстві існує поняття захисту суспільної моралі. Визначається 
така інформація постановою уряду України, від 20 листопада 2003 року в законі України Про 
захист суспільної моралі та законом Про внесення змін до Закону України «Про захист 
суспільної моралі» від 10  лютого 2015 року.  В постанові докладно вказано,  яка інформація 
визнана незаконною до поширення в Україні в мережі Інтернет, і які правоохоронні органи 
відповідальні за контроль над поширенням незаконної інформації. 

Захист суспільної моралі полягає у здійсненні діяльності органами державної влади і 
місцевого самоврядування, у тому числі за участю громадських організацій, спрямованої на 
попередження і недопущення розповсюдження продукції та показу видовищних заходів, які 
завдають шкоди суспільній моралі. 

Метою державної політики у сфері захисту суспільної моралі є формування єдиної 
комплексної громадсько-державної системи забезпечення захисту моральних засад і 
утвердження мотивації українського суспільства на здоровий спосіб життя, недопущення в 
електронних та інших засобах масової інформації культу насильства та жорстокості, 
поширення продукції порнографічного характеру, расової і національної ворожнечі, 
фашизму, неофашизму, ксенофобії, українофобії, антисемітизму, нетерпимості, образи нації 
чи особи за національною ознакою тощо.  

Аналогічно з концепцією забезпечення комплексного захисту об'єкта інформатизації, 
можна сформувати повну множину функцій захисту від забороненої інформації. 

Під функцією захисту (ФЗ) розуміється сукупність однорідних в функціональному 
відношенні заходів, регулярно здійснюваних в автоматизованих системах різними засобами і 
методами з метою створення, підтримки і забезпечення умов, об'єктивно необхідних для 
надійного захисту інформації. 

Перелік числа функцій захисту від забороненої інформації в соціальних мережах: 
1) Попередження умов виникнення забороненої інформації.  
Функція реалізується за допомогою нормативно-правових актів. Вона не може 

повністю виключити загрозу поширення забороненої інформації в соціальних мережах, так 
як в цілому ситуація з дотриманням законів (особливо в Україні) незадовільна, а в інтернет-
просторі загострюється через технічні складнощі. 



 

 88 

2) Попередження безпосереднього проявлення забороненої інформації. 
Функція реалізується за рахунок механізмів прогнозування поширення забороненої 

інформації в соціальній мережі. Більш детально дана функція буде розглянута пізніше. 
3) Виявлення забороненої інформації яка проявилася. 
Функція пов'язана з моніторингом КМ на предмет забороненої інформації на сторінках 

абонентів. Як правило, реалізація даного захисту виконується уповноваженими органами 
оперативно-розшукових заходів у телекомунікаційних мережах загального користування 
України. Дана ФЗ пов'язана з проблемами контекстного пошуку, а також необхідністю 
контролю над всією системою. 

4) Попередження впливу на абонентів забороненої інформації яка проявилася. 
Функція може бути реалізована за допомогою автоматичної розсилки повідомлень з 

попередженням про відповідальність за поширення забороненої інформації, аж до 
блокування абонента. Блокування може здійснюватися легітимними засобами за наявності 
доступу до управління системи і нелегітимними - при його відсутності (злом акаунта). ФЗ 
ділиться на дві функції (ФЗ4а і ФЗ4б).  Перша пов'язана з попередженням абонентів,  на 
сторінках яких була знайдена заборонена інформація, а друга – з розсилкою попереджень 
потенційним отримувачам забороненої інформації. 

5) Виявлення впливу забороненої інформації на абонентів. 
Функція пов'язана безпосередньо з фіксацією процесу поширення забороненої 

інформації, може бути реалізована через контекстний аналіз повідомлень. Властиві такі ж 
недоліки, як і для ФЗ3. 

6) Локалізація, обмеження впливу забороненої інформації на абонентів. 
Функція реалізується через блокування абонентів, що поширюють заборонену 

інформацію (ФЗ6а), або абонентів – потенційних розповсюджувачів (ФЗ6б). Дана ФЗ 
спирається на попередні функції і для її ефективної реалізації необхідний контроль над 
системою. 

7) Ліквідація наслідків виявленого впливу забороненої інформації на абонентів. 
Функція пов'язана з видаленням забороненої інформації з системи. Для реалізації даної 

функції також необхідний контроль над системою. 
На рис. 2 наведено всі поєднання подій, які потенційно можливі при здійсненні всіх ФЗ. 

 
 

Рис. Функції захисту від забороненої інформації в КМ 
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З аналізу функцій захисту видно,  що найбільш ефективні функції -  це перші функції,  
так як вони забезпечують захист на ранніх етапах. Всі функції мають свої недоліки. 
Найбільш перспективною ФЗ інженерно-технічного напряму є ФЗ2. Саме їй присвячена дана 
робота. На даному етапі, маючи інформацію про топології КМ і потенційних 
розповсюджувачів забороненої інформації, можливо прогнозування процесу її поширення. 

Висновки. Підсумовуючи проведений аналіз наукової літератури можна засвідчити 
недостатню кількість досліджень, які стосуються даної проблеми. Описано комп’ютерні 
мережі, що знаходяться під впливом загрози поширення забороненої інформації, також 
проведено аналіз проблем інформаційної безпеки. Створення моделей і алгоритмів 
поширення загрози забороненої інформації - один з ключових підходів при вирішенні 
проблеми забороненого контенту. При моделюванні ЗгЗІ важливо мати топологію, яка 
відображатиме структуру зв'язків реальної мережі, а також використовувати адекватну 
модель інформаційної взаємодії вузлів. Ще однією важливою проблемою є 
великомасштабність КМ, яка заважає отримати дані з імітаційної моделі за прийнятний час. 
Вирішення цього завдання полягає в створенні аналітичної моделі ЗгЗІ в КМ.  Думаю після 
того як провести інформаційний огляд і експерименти для виявлення істотних характеристик 
об'єкта і зовнішніх факторів,  що впливають на процес реалізації ЗгЗІ,  виконати аналіз 
основних підходів до моделювання ЗгЗІ,  розробити імітаційну модель ЗгЗІ в КМ,  
синтезувати і показати адекватність аналітичної моделі ЗгЗІ в КМ, розробити методику 
формування топології КМ, змоделювати процес реалізації ЗгЗІ на топології реальної 
великомасштабної КМ і провести експериментальне дослідження з отриманими 
результатами, буде можливим підвищення точності прогнозування загрози поширення 
забороненої інформації в комп’ютерних мережах. 
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к.т.н. Бойчук В.О., Юмашов В.С. 
МЕТОД ОБНАРУЖЕНИЯ УГРОЗЫ РАСПОСТРАНЕНИЯ ЗАПРЕЩЕННОЙ К 

ИНФОРМАЦИИ В КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ 
 
В статье рассматриваются компьютерные сети (КС), которые находяться под влиянием 

угрозы распространения запрещенной информации. Исследуются модели угрозы 
распространения этой информации и особенности компьютерных сетей. Приведены основные 
проблемы информационной безопасности, которые актуальны для даного исследования и 
алгоритм по котрому осуществляется функцыонирование компьютерных сетей, находящихся 
под влиянием угрозы распостранения запрещенной информации. С бурным ростом числа 
пользователей КМ возникают проблемы информацыонной безопасности и защиты информации 
в них. Анализ етих проблем обнаружил, что существует малоизученная проблема запрещенного 
контента. Создание моделей и алгоритмов распостранения угрозы запрещенной информации – 
один из ключевых подходов при решении даной задачи. 

Ключевые слова: безопасность компютерных сетей, запрещенная информация, большое 
количество пользователей, моделирования. 

 
Ph.D. Boychuk V.O., Yumashov V.S. 

METHOD FOR DETECTION OF THREATS DISTRIBUTE ILLEGAL TO SPREAD 
INFORMATION IN COMPUTER NETWORKS 

 
The article deals with computer networks, which are influenced by the threat of banned 

information. Investigate the threat model disseminate this information and especially computer networks. 
The basic problem of information security, which are relevant for research and danogo MDM algorithm 
implemented funktsyonirovanie computer networks, which are under threat proliferation forbidden 
information. With the rapid increase in the number of users of computer networks problems 
informatsyonnoy safety and protection of the information in them. Analysis etih problems found that 
there raises the problem of inappropriate content. Creating models and the proliferation threat 
information gap algorithms - one of the key approaches to addressing this problem. 

Keywords: security computer networks, prohibited information, a large number of users, modeling. 
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МЕХАНІЗМ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ НА ПСИХІКУ 
ЛЮДИНИ У ГІБРИДНІЙ ВІЙНІ  

 
Україна перетворена російськими агресорами у своєрідний полігон для випробування 

концепції гібридної війни, що включає військовий, дипломатичний, економічний та 
інформаційний складники спрямовані на людину. На відзнаку від інших засобів ураження 
інформація перетворилась у всеосяжну зброю, від якої неможливо заховатись. У статті: 
розкрито сутність механізму інформаційно-психологічного впливу на психіку і масову свідомість, 
а саме некритичне сприйняття інформації об’єктом впливу і запам’ятовування, діяльність 
мислення “випадає” або сильно послабляється; проаналізовано сутність і процес маніпулювання 
психікою індивіда й масовою свідомістю, як приховане примушення особистості до невластивої 
для неї поведінки, як специфічний засіб управління нею; розглянуто роль телебачення та мережі 
Інтернет у здійсненні інформаційно-психологічного впливу в гібридній війні.   

Ключові слова: гібридна війна, механізм інформаційно-психологічного впливу, психіка, 
масова свідомість, маніпуляція. 

 
Постановка проблеми. Людство поступово переходить до так званих “гібридних 

війн”, які характеризуються використанням як летальної так і нелетальної зброї. Гібридна 
війна являє сукупність заздалегідь підготовлених і оперативно реалізованих дій військового, 
дипломатичного, економічного, інформаційного характеру, спрямованих на досягнення 
стратегічних політичних цілей [1]. Полем бою в даних війнах стає не лише територіальний 
простір, а й економічні відносини (у економічному вимірі), кіберпростір (у технічному 
вимірі), психіка людини (у соціальному вимірі), дипломатичні відносини (у політичному 
вимірі). Зброєю, поряд із засобами вогневого, економічного ураження, стала інформація – від 
когнітивного та електронного рівня до енерготехнічного та парапсихологічного. У такій 
війні кожен, не будучи учасником бойових дій, може стати їх жертвою, бо від інформації 
неможливо заховатись і навіть просто існувати без неї. 

Яскравим прикладом сучасної гібридної війни є військова агресія Росії у відношенні 
України. Дана агресія викликала активне обговорення на шпальтах часописів, періодичних 
видань і в мережі Інтернет. Більшість вітчизняних і зарубіжних вчених оцінюють агресію 
Російської Федерації, як “гібридну війну”.  Так, у  5-6 номерах 2014 р. часопису Національна 
безпека і оборона Центром Розумкова опубліковано аналітичну записку “Російсько-
український конфлікт: стан, наслідки, перспективи розвитку подій” де вказується, що вже 
майже рік триває “неоголошена”,  або “гібридна”  війна Росії проти України,  в якій широко 
використовуються невійськові складові: політико-дипломатична конфронтація, економічна 
дискримінація, енергетичне протистояння, гуманітарна агресія та інформаційна війна. Яким 
же чином діє механізм інформаційного впливу агресора на населення України для 
досягнення бажаних результатів за допомогою інформаційної зброї?  

Звичайно, розміри статті не дозволяють здійснити глибокий науковий аналіз ролі 
різних складових у  гібридній війні та механізму інформаційного впливу на психіку людини. 
Але кожен погляд на дану проблему,  дозволяє наблизитись до об’єктивної оцінки 
найважливішого – інформаційного складника гібридної війни. 

Аналіз досліджень і публікацій з питання інформаційно-психологічного впливу на 
психіку людини в гібридній війні. Висвітлення питань інформаційно-психологічного 
впливу знаходиться на вістрі уваги  вітчизняних і зарубіжних науковців, державних і 
громадських діячів. Підтвердженням цього може слугувати значна кількість ґрунтовних 
напрацювань та статей розміщених в часописах і на різних сайтах мережі Інтернет. Умовно 
всі відомі автору роботи пропонується згрупувати в декілька блоків. 

Перший блок складають монографії, підручники  та навчальні посібники підготовлені 
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вітчизняними вченими. В Україні проблеми інформаційних війн досліджує здійснює 
визнаний фахівець у галузі комунікативних технологій Г. Почепцов. Він одним із перших 
науковців України розпочав дослідження проблем інформаційної війни [2]. На сьогодні 
Г. Почепцов продовжує активно працювати над темою інформаційних війн і технологіями 
впливу на масову свідомість. У своїй статті “Інформаційна політика та безпека сучасних 
держав [3]” він здійснив  детальний аналіз інформаційної політики і безпеки, які проводять 
провідні держави світу. Г. Почепцов зазначає ефективність такого інструмента 
інформаційної політики, як “соціальна пропаганда” та “війна ідеологій”.  

Певний внесок у висвітлення проблем інформаційної безпеки та інформаційно-
психологічного впливу на особистість, суспільство, державу зроблено у працях М. Дзюби, 
Я. Жаркова, І. Замаруєвої, А. Рося [4] та ін. Дані автори аналізують проблеми погляди 
керівників країн світових лідерів на тенденції розвитку форм і засобів ведення інформаційної 
війни.   

У другий блок джерел пропонується включити статті військових науковців 
В. Телелима, Д. Музиченка. Ю. Пунди [5], Ю. Радковця [6]. Аналізуючи гібридну війну, 
звертають увагу читача на її інформаційну складову.  

До третього блоку джерел можна віднести роботи російських авторів C. Зелінского [6], 
А. Манойла, А. Петренка, Д. Фролова [7] та ін. 

С. Зелінський синтезує великі обсяги інформації з різних галузей знань, розкриває 
багатопланову картину впливу на психіку з метою маніпулювання свідомістю індивіда і 
суспільства. Заслуговує на увагу внесок ученого А. Манойла в розуміння теорії і практики 
здійснення інформаційного впливу в інформаційних війнах. У своїй монографії “Державна 
інформаційна політика в особливих умовах“ він запропонував принципи ведения державної 
інформаційної політики в умовах агресії. У співпраці з іншими авторами ним підготовлено 
навчальні посібники, словник-довідник із питань інформаційної безпеки інформаційно-
психологічного впливу та сутності й змісту інформаційної війни. 

Четвертий блок наукових джерел становлять роботи іноземних авторів. Американський 
учений М. Маклюен на основі багаторічних досліджень довів, що сучасні війни зазвичай 
ведуться в інформаційному просторі. М. Маклюен запропонував світу цікаву тезу: “Істинно 
тотальна війна – це війна за допомогою інформації” [8]. Генерал-лейтенант ВПС США 
Д. Ласіка стверджує, що, основою ведення гібридних воєн є їхня інформаційно-психологічна 
складова, а об’єктом впливу її ініціатора стає насамперед суспільна свідомість, а не збройні 
сили чи інфраструктура [9].  

На думку польського автора Лукаша Вуйчика головна риса нової війни в тому, що вона 
вестиметься в першу чергу в головах людей. Парадоксальним чином, мета такої війни – 
привести до ситуації, коли застосування фізичної сили стане просто зайвим, як це було в 
Криму [10].  

Навіть короткий огляд науково-теоретичних джерел з питання інформаційно-
психологічного впливу наштовхує на думку,  що в більшості відомих автору праць глибоко 
аналізуються загальні проблеми інформаційної безпеки, інформаційних війн в історії світової 
спільноти, інформаційно-психологічних операцій у звичайних війнах та збройних 
конфліктах до кінця ХХ століття. Стрімкий розвиток засобів поширення інформації 
обумовлює розробку нових сучасних механізмів інформаційно-психологічного впливу на 
психіку людини і мас в умовах ведення гібридної війни. Необхідність розглянути ці питання 
становить мету даної роботи.  

Мета проаналізувати механізм інформаційно-психологічного впливу на психіку 
людини у гібридній війні. Для досягнення мети автором вирішено наступні часткові 
завдання: визначено сутність і зміст механізму інформаційно-психологічного впливу; 
з’ясовано інструментарій інформаційно-психологічного впливу на психіку людини і мас в 
умовах гібридної війни.   

Об’єкт дослідження: інформаційно-психологічний вплив у гібридній війні. 
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Предмет дослідження: механізм інформаційно-психологічного впливу на психіку 
людини і мас у гібридній війні.   

Викладення основного матеріалу.На сьогодні все більше озвучуються думки про 
війни нового типу. Війна, як соціальне явище розвивається паралельно із розвитком людства. 
Але за сутністю вона залишається продовженням політики іншими засобами.  Метою війни 
залишається реалізація інтересів агресора. Агресію Росії на сході України експерти 
називають гібридною війною. Саме таку її назву сформулював член парламента Нідерландів 
генерал-майор у відставці Франк ван Каппен [11]. Держава, що веде гібридну війну здійснює 
силову операцію за підтримки недержавних виконавців – бойовиків, груп місцевого 
населення, громадських радикальних організацій, зв'язок з якими формально повністю не 
визнається. Так Путін лише у грудні 2015 року на щорічній пресконференції частково визнав 
участь військових спецпризначенців у воєнних діях в тимчасово окупованих областях 
Донбасу. Особливістю агресії Російської Федерації у відношенні України є потужна 
інформаційна складова. Яку справедливо можна вважати смисловою або інформаційно-
психологічною війною. 

На дану особливість ведення сучасної війни звернув увагу начальник російського 
Генштабу Герасимов у статті “Цінність науки в передбаченні” [12]. Він зазначає, що акцент 
використаних методів протиборства зміщується у бік широкого застосування політичних, 
економічних, інформаційних, гуманітарних і інших невоєнних заходів, що реалізуються із 
задіянням протестного потенціалу населення. Усе це доповнюється військовими заходами 
прихованого характеру, у тому числі реалізацією заходів інформаційного протиборства і 
діями сил спеціальних операцій. 

Про продовження гібридної війни неодноразово наголошував і Президент України. 7 
жовтня 2015р. він висловив упевненість, що на інформаційному фронті ситуація лише 
загострюється. Важливість адекватної політінформації нині зростає до рівня забезпечення 
воїнів зброєю, боєприпасами і засобами захисту [13].   

На сьогодні є загальновизнаним факт наявності інформаційної складової у сучасній 
гібридній війні, яка реалізується у вигляді інформаційно-психологічного впливу. Існує 
загальноприйняте його визначення – це  цілеспрямоване виробництво і поширення 
спеціальної інформації, що викликає трансформацію психіки, зміну поглядів, думок, 
відносин, ціннісних орієнтацій, мотивів, стереотипів особистості (мас) з метою вплинути на 
її діяльність і поведінку. Кінцевою його метою є досягнення певної реакції, поведінки (дії 
або бездіяльності) особистості (мас), яка відповідає цілям інформаційно-психологічного 
впливу. Інформаційно - психологічний вплив здійснюється, головним чином, на психіку 
людини. При цьому відбувається некритичне сприйняття інформації об’єктом (без зміни 
установки об'єкта впливу). Зниження ступеня усвідомленості є однією з умов ефективності 
даного впливу. У процесі прийняття інформації функціонує тільки сприйняття і 
запам’ятовування, діяльність мислення “випадає” або сильно послабляється. 

Як відомо, психіка людини складається з двох основних шарів – свідомості та 
несвідомого. При цьому значно важливішу роль (у т. ч. і за обсягом) на противагу свідомості 
займає несвідоме, або підсвідомість. У підсвідомості беруть початок (формуються) усі 
думки, бажання і наступні вчинки індивіда. Несвідоме теж представлено двома шарами. Це 
особисте несвідоме і колективне несвідоме, або так звана генетична пам'ять. Причому 
наповнюваність якраз колективного несвідомого в своїй основі являє собою весь досвід 
нагромаджений людством. Управління психікою однієї людини з боку іншої є маніпуляції 

Термін “маніпуляція” походить від латинського manus – рука (manipulus – пригоршня, 
жменя). У словниках європейських мов дане поняття трактується як поведінка із об’єктами з 
визначеною метою (наприклад діагностика людини за допомогою руки, ручне управління і т. 
ін.) Дані дії вимагають спритності й вправності Мабуть звідсіля сучасне розуміння поняття 
“маніпулювання”. 

С. Кара-Мурза виокремлює наступні сутнісні характеристики даного поняття: а) вид 
духовного психологічного впливу, мішенню якого є психіка людини; б) це прихований вплив, 
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наявність якого має бути непомітним для об’єкта маніпуляції;  в)  маніпулювання вимагає 
значної майстерності і знань, особливо при впливі на масову свідомість; г) маніпулювання це 
частина технології влади; д) кожна маніпуляція психікою людини є взаємодією між суб’єктом 
і об’єктом. При відсутності взаємодії перебудови психіки не відбудеться і, нарешті, 
маніпулювання це не насилля, а спокуса. Кожній людині надано свободу духу і свободу волі. 
Якщо людина не воліє сприймати розумні доводи, то вона перетворюється в обмануту [14, 
С.15-17]. Таким чином маніпулювання свідомістю людини можна розуміти, як приховане 
примушення особистості до невластивої для неї поведінки, як специфічний засіб управління 
нею, що використовується на всіх рівнях соціальної взаємодії людей.   

У процесі маніпулювання одна інформація витісняється з пам'яті іншою, 
використовуючи таку обов'язкову якість пам'яті як оновлення. Інформаційно-психологічний 
вплив застосовується для підміни істинної інформації помилковою у психіці особистості й 
психіці мас,  зміни свідомості мас в цілому те що відбувалось і відбувається у Криму та так 
званих ДНР і ЛНР.  

Головною метою інформаційно-психологічного впливу в агресивних планах Росії, щодо 
створення Новоросії, були зміни громадської думки, системи цінностей, поглядів, соціально-
психологічного клімату. При цьому широко використовувався процес маніпулятивного 
впливу на населення з метою залякування “фашистами“, “бандерівцями”, “правим 
сектором”, появи невпевненості у майбутньому, формування недовіри до діючої влади та 
ліквідація легітимних державних органів, створення атмосфери незадоволення, сприяння 
формуванню військово-терористичних угрупувань.   

Об'єктом маніпулятивного впливу поряд з психікою індивідів була масова свідомість. 
Російські маніпулятори врахували те, що масова свідомість найбільш уразлива до 
інформаційно-психологічних впливів. Людина в натовпі скоріше виступає як біологічна 
істота, ніж соціальна і спрацьовує так званий ефект “натовпу” або “зграї”. У колективі 
відбувається посилення впливів на емоції, що зберігаються в глибинах підсвідомості, 
закодовані на генетичному рівні та у всіх мають подібну структуру.   

Головною метою інформаційно-психологічного впливу є зміна установки індивіда та 
мас. Установка відіграє значну роль у детермінації поведінки людини. Установка – це 
сформовані порівняно стійкі знання, почуття й мотиви, що викликають певне ставлення 
людини до реальної дійсності,  обумовлюють напрямок дій і одночасно спосіб сприйняття й 
мислення. Орієнтація індивідуума залежить від безлічі соціальних установок, що 
співвідносяться з певними сторонами суспільного буття. Установки мають певну цінність з 
точки зору їх значення для індивіда. В ієрархії установок політичні установки займають 
верхню сходинку.  Вони,  на відміну від інших,  більш стійкі стосовно змін.  Політичні 
установки утворюють загальне підґрунтя для всіх інших установок, обумовлюють 
внутрішню стійкість орієнтації. Звідси випливає, що поведінка людини за різних умов в 
основному визначається її політичною орієнтацією. 

Маніпулятори врахували ті обставини, що в державі перехідного (транзитного) типу, 
якою є Україна, багато моральних цінностей старого соціалістичного устрою втрачено, 
нових –  ще не створено,  а ті,  що вже існують не перетворились у загальноприйняті.  Як 
зазначав французький психолог Ле Бон, “ідеї вимагають багато часу, щоб закріпитися у 
свідомості людей, але вони вимагають не менше часу, щоб знову відтіля зникнути”. Донбас, 
багато міст якого набули депресивного стану, перетворився у сприятливе підґрунтя для 
поширення сепаратизму й тероризму 

Механізм інформаційно-психологічного впливу ґрунтується на маніпуляції свідомістю 
мас і внесенням у свідомість цілеспрямованої дезінформації. Механізм духовного насильства 
над людиною, групою, масою спрямований на спотворення повідомлень про реальність, щоб, 
незважаючи на їх неправдивість, особа приймала їх як вірогідні й поступала б відповідно до 
цієї деформованої інформації. 

В умовах гібридної війни недостовірна інформація, за браком правдивої, потрапляє в 
сприятливий ґрунт. На переконання жителів окупованих областей, нелегітимна влада Києва, 
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силові структури держави та українська армія є їхніми ворогами. Багато українців на Сході 
країни під впливом російських засобів масової інформації справді вважають,  що в Києві до 
влади прийшли “фашисти” й “бандерівці”, які будують концентраційні табори й прямо на 
вулицях убивають росіян, а тому потрібно чинити їм опір. Використовуються нові, а 
точніше,  брудні,  методи та способи ведення цієї війни:  підкуп,  шантаж,  залякування,  
викрадення людей, організація та проведення терористичних актів. Усе це супроводжується 
резонансними акціями насильства до непокірних та проявами мародерства. 

Маніпулювання свідомістю – це  своєрідне панування над духовним станом людей, 
управління ним шляхом навіювання людям відповідних стереотипів мислення, вигідних 
терористам. За допомогою маніпулювання змінюються життєві установки людей в 
потрібному маніпуляторам напрямі. Організатори гібридної війни цинічно розглядають 
маніпулювання як своєрідний соціальний рефлекс – певну поведінку, що викликається 
відповідними ідейними та психологічними мотивами. Слова, образи, стереотипи 
“бандерівців”, “руки США”, “правого сектора”, повинні, на думку авторів маніпулювання, 
викликати і відповідну поведінку, вчинки, реакцію людей. 

Населення, тимчасово окупованих областей, щодня отримує величезні порції 
дезінформації, покликаної переконати його в “агресивності”, “антидемократичності”, 
“нелюдяності” легітимної влади в Україні. При цьому лише одна згадка стереотипу 
народжує у свідомості особи звичні образи демонічного, негативного, непривабливого. Такі 
люди проти своєї волі вірять в міфи, штампи російської пропаганди.   

У ході дезінформування широко використовується поширення чуток.  Під чутками 
розуміється специфічний вид міжособистісної комунікації, який виникає внаслідок 
утворення інформаційного вакууму, що заповнюється спонтанно або зусиллями пропаганди 
терористів. Поширення чуток – один з найбільш ефективних способів поширення інформації 
при інформаційному голоді. Поширюючись, чутки мають тенденцію до гіперболізації, 
обростання фантастичними “подробицями”, “новими” даними, “уточненнями і т. ін. Люди з 
нестійкою психікою, розносячи чутки, одночасно заражають і деяких інших помилковими 
уявленнями та інформацією. Головною метою поширення чуток є залякування, ініціювання 
стану тривоги, непевності, страху перед невідомим або перед усвідомленою загрозою, 
виклику стану занепокоєння, депресії або апатії. Заляканими людьми легше маніпулювати, 
простіше управляти. Залякана людина, піддававшись впливу “страхітливої” інформації, 
психозу гнітючих фактів, стає безпорадною, індиферентною.  

Метою дезінформування населення тимчасово окупованих територій Донецької та 
Луганської областей є ініціювання в нього агресивних емоційних станів, формування гніву, 
ворожості, ненависті, підозрілості. Прикладом агресивної поведінки мешканців окупованих 
терористами міст було відношення до бранців антитерористичних сил України, що 
потрапили в полон, а саме проведення “парадів полонених”. Так, 24 серпня 2014 року у 
Донецьку проросійські бойовики провели колону полонених українців “коридором ганьби” 
замість параду до Дня незалежності України. Натовп кричав “фашисти!”, хтось вимагав 
поставити українських військових на коліна, а хтось кидав у них яйця [15].   

22 січня 2015 року терористи знову влаштували “парад полонених”, таким чином 
намагаючись обдурити жителів і розповісти їм, що кіборги винні в обстрілі Донецька [16].  

Інструментом здійснення інформаційно-психологічного впливу є засоби масової 
інформації (ЗМІ) та засоби масової комунікації (ЗМК). До ЗМІ відносяться газети, журнали, 
телебачення, радіо, а до ЗМК – ще й кіно, театри, мабуть і мережа Інтернет, які мають 
результативну дію при атаці на підсвідомість мас з метою закладання в підсвідомість певних 
патернів поведінки, що фактично впливають на подальше життя індивіда. 

Найнебезпечнішою рисою засобів масової інформації, як вважають багато фахівців, є 
їхня здатність подавати інформацію таким чином, щоб за видимою об’єктивністю у великої 
маси людей формувалася віртуальна картина реальності.  

Серед усіх ЗМІ за ефективністю впливу на внутрішній світ людини особливе місце 
посідає телебачення. Сьогодні воно не тільки найбільш масове, але й найвпливовіше з точки 
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зору проникнення у людську свідомость. Людина більше довіряє побаченому, ніж почутому 
або прочитаному. Потужність і результативність впливу, що здійснюється за допомогою 
телебачення, посилюються сильним психологічним ефектом безпосередньої участі в подіях, 
коли людина занурюється в них “тут і зараз”.  Цей своєрідний ефект,  що одержав назву 
“ефект CNN”, оцінюється багатьма як головна умова ефективності інформаційно-
психологічного впливу за допомогою телебачення.  

Г. Почепцов також звертає увагу на одну із головних переваг телебачення над 
Інтернетом і його використання в гібридній війні.  Він зазначає,  що телебачення дає ефект 
одночасного виходу на масового глядача, чого немає у Інтернету. Саме ця перевага сьогодні 
використовується агресором у відношенні до України. Телебачення за рахунок своєї 
візуалізації стає потужним засобом інформаційно-психологічної війни.” [17] 

Терористи зробили все, для того щоб лишити населення тимчасово окупованої 
місцевості можливості дивитись українські телеканали. Вже в перші хвилини після штурму 
телерадіокомпанії в Донецьку у центральну апаратну зайшли фахівці, які дуже швидко 
налаштували на частоті державною телевізійної-радіокомпанії трансляцію каналу «Росія 24». 
Одночасно місце, де на екрані було розміщений прапор України, як символ єдності країни, 
зайняв символ самопроголошеної республіки. 

В Донецькій і Луганській областях в аналоговому і цифровому наземному ефірі 
відсутні такі потужні телемовці як “Перший Національний”, “Новини 24”, “1 +1”, “ICTV”, “5 
канал”. На їх частотах відбувається трансляція російських телеканалів: ОРТ, НТВ, РТР, Росія 
24.  

Окрім цього, керівництво так званих ДНР і ЛНР поклопоталось про створення власних 
засобів масової інформації. За розпорядженням ватажка терористичної організації “ДНР” 
Захарченка створено “Донецьке агентство новин”, скорочено – “ДАН”. Аналогічна структура 
під назвою “ЛАН” створена й у середовищі бойовиків “ЛНР”. У ефірі постійно працює 
телеканал  бойовиків “Луганськ-24” та їхня радіостанція [18].  

Енциклопедичною стала брехня російських ЗМІ про (фактично міфічні) звірства 
української армії, російське телебачення поширило брехню про розп’ятого хлопчика в 
Слов'янську, яку пізніше спростовували жителі Слов'янська  У 20-х числах листопада 2014 
року на телеканалі Росія-1 розповіли вигадану історію про жінку, яку нібито зґвалтували 
“карателі” під час епілептичного приступу в автобусі. Кожного дня російські канали 
поширюють недостовірну інформацію про порушення Збройними Силами України Мінських 
домовленостей і обстрілюють населення міст і селищ на окупованих територіях. Дана 
дезінформація спростовується спостерігачами ОБСЄ. 

Розвиток інформаційних і комунікаційних технологій призвів до створення унікального 
засобу поширення інформації – глобальної комп’ютерної мережі Інтернет. Дешевизна 
доступу, свобода поширення й одержання інформації зробила Інтернет ефективним 
інструментом для використання інформаційних механізмів впливу на індивідуальну і масову 
свідомість. 

Неврегульованість правових відносин при поширенні інформації в Інтернеті сприяє 
свободі поширення дезінформації. Усе це призводить до того, що фактична основа тієї чи 
іншої події може бути серйозно перекручена за допомогою маніпуляцій з текстом, звуком і 
відеозображенням. Такі методи дозволяють представникам терористичних груп реалізувати 
складний процес керування суспільною думкою, організувати великі інформаційні кампанії 
для підриву довіри громадян до конкретного курсу, який проводиться урядом країни. 

Цілком легальним способом здійснення інформаційно-психологічного впливу за 
допомогою матеріалів що надсилаються користувачам Інтернету  на заздалегідь зібрані 
адреси електронної пошти. Створення різних віртуальних груп за інтересами в Інтернеті 
також є легальним способом для проштовхування тих чи інших ідей. Постійна віртуальна 
група, що утворилася, свідчить про наявність людей, здатних до сприйняття ідей, що 
поширюються, а зростання чисельності групи показує ефективність інформаційно-
психологічного впливу.   
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Висновки. Досягнення мети дозволяє зробити наступні висновки. 
Російська Федерація веде проти незалежної України гібридну війну, основною 

складовою якої є інформаційно-психологічний вплив на населення тимчасово окупованих 
територій Донбасу.  

Для досягнення мети у гібридній війні агресор використовує сучасний механізм 
інформаційно-психологічного впливу, основу якого становить маніпулювання психікою 
індивідів і масовою свідомістю. У процесі маніпулювання одна інформація витісняється з 
пам'яті іншою, у психіці особистості й психіці мас відбувається підміна істинної інформації 
помилковою.  

Вплив на психіку і масову свідомість у гібридній війні здійснюється за допомогою 
засобів масової інформації та засобів масової комунікації, головними серед яких є 
телебачення та мережа Інтернет.   
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Дзюба Т.М., к.филос.н., доц. Волошина Н.М., к.т.н., доц. Пампуха И.В. 
МЕХАНИЗМ ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ НА 

ПСИХИКУ ЧЕЛОВЕКА В ГИБРИДНОЙ ВОЙНЕ 
 

Украина превращена русскими агрессорами в своеобразный полигон для испытания 
концепции гибридной войны, которая включает военную, дипломатическую, экономическую и 
информационную составляющие, направленные на человека. В отличие от других средств 
поражения информация превратилась во всеобъемлющее оружие, от которого невозможно 
спрятаться. В статье: раскрыта сущность механизма информационно-психологического 
влияния на психику и массовое сознание, а именно некритическое восприятие информации 
объектом влияния и запоминания, деятельность мышления "выпадает" или сильно 
ослабляется; проанализирована сущность и процесс манипулирования психикой индивида и 
массовым сознанием, как скрытое принуждение личности к несвойственному для нее поведению, 
как специфическое средство управления ею; рассмотрена роль телевидения и сети Интернет в 
осуществлении информационно-психологического влияния в гибридной войне.   

Ключевые слова: гибридная война, механизм информационно-психологического влияния, 
психика, массовое сознание, манипуляция. 

 
Dzyuba T.M., Ph.D. Voloshinа N.M., Ph.D. Pampukha I.V. 

MECHANISMS OF INFORMATION-PSYCHOLOGICAL IMPACT ON THE HUMAN 
PSYCHE IN THE HYBRID WARFARE 

 
Ukraine Russian aggressors turned into a kind of testing ground for a hybrid war concept, which 

includes military, diplomatic, economic and informational components aimed at a person. Unlike other 
weapons in a comprehensive information has become a weapon, from which it is impossible to hide. 
Article: The essence of the mechanism of information-psychological influence on the psyche and the mass 
consciousness, namely the uncritical acceptance of information subject to the influence and memory, 
thinking activity "falls" or greatly weakened; It analyzed the nature and the process of manipulation of 
the psyche of the individual and the mass consciousness as a hidden personality forced uncharacteristic 
for her behavior, as a specific means of control it; examined the role of television and the Internet in the 
implementation of information and psychological impact of the war in a hybrid. 

Keywords: hybrid warfare, the mechanism of information-psychological influence, the psyche, the 
mass consciousness, manipulation. 
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ВИРОБЛЕННЯ ЄДИНИХ ПОГЛЯДІВ ЩОДО СТВОРЕННЯ СУЧАСНОЇ 

 ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ЛОГІСТИКИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 
 
У статті розкрито проблеми існуючої забезпечувальної системи Збройних Сил України та 

наведено основні напрямки розвитку даної системи. Проведено аналіз факторів які впливають 
на створення сучасної системи логістики Збройних Сил України. Наведені основні функціональні 
складові логістичної діяльності які обумовленні умовами, факторами та системою логістичної 
діяльності щодо забезпечення військ (сил) при виконанні ними завдань за призначенням. 
Здійснено порівняльний аналіз існуючої системи забезпечення Збройних Сил України із сучасною 
системою забезпечення збройних сил НАТО. 

Ключові слова: система логістики, структура, зовнішні та внутрішні фактори, 
логістична діяльність. 

 
Вступ. Історичний досвід розвитку війська засвідчує незміну його залежність від 

постачання і постійно потребує вдосконалення в залежності від завдань, які виконує військо. 
Терміни «логістика» у різні періоди і у різних країнах в своїй основі мала різні значення 

і підходи до її використання. Давні греки розуміли під логістикою мистецтво виконання 
розрахунків. У Давньому Римі під логістикою розуміли розподіл продуктів. Цар Візантії Леон 
VI,  який жив у ІХ-Х ст.  до нашої ери,  використовував термін "логістика"  у підручнику з 
військової справи в значенні "тил, постачання військ". У Росії в середині XIX ст. під 
логістикою розумілося мистецтво управління переміщенням військ як на значній відстані, так 
і поблизу ворога, організація їх постачання. У Британській енциклопедії "логістика" 
визначається як "всі види діяльності, які пов'язані з забезпеченням боєздатності збройних сил, 
включаючи перевезення, постачання, зв'язок, медичне забезпечення та інше". Усі перелічені 
поняття логістики містять один загальний елемент - раціональність і точний розрахунок. 

Згідно визначень «NATO Logistics Handbook», логістика визначається, як процес 
планування та імплементації переміщення і підтримки ресурсів, тобто як управління 
оборонними ресурсами з акцентом на інформаційну підтримку за рахунок використання 
логістичних інформаційних систем для раціонального ресурсного забезпечення Збройних сил. 
При цьому, логістичні інформаційні системи, по-перше, повинні відповідати національним 
інтересам, а по-друге, мають бути сумісними із стандартами та інформаційними системами 
інших партнерів альянсу. 

Термін «логістика» широко вживається як у системі економічних (бізнесових) 
відносинах, в науковій школі так і у військовій сфері. Проте до сьогодні ні в закордонній, ні у 
вітчизняній літературі немає єдиного його визначення. Під терміном «логістика» у 
забезпечувальній системі частіше за все розуміють планування, управління і контроль руху 
товару від моменту замовлення до продажу, включно з його транспортуванням, складуванням 
і переміщенням у межах відповідних структур. Формулювання цього поняття, як і певна 
термінологічна плутанина, що його супроводжує, зумовлюється низкою складових. 
Функціональні складові логістичної діяльності залежать від завдань, які виконуються тою чи 
іншою структурою. [1, с. 14] 

Типова структура логістики за досвідом Збройних сил провідних країн світу,  у тому 
числі «NATO Logistics Handbook», полягає у сумісній і чіткій роботі воєнної промисловості і 
транспорту. 

В управлінні системою логістики «NATO  Logistics  Handbook»,  існують такі види 
забезпечення: матеріальне, технічне, транспортне, медичне, розквартирування, зв'язок та 
автоматизація.  
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Визначенні види матеріального забезпечення у своєму складі мають класи забезпечення: 
продовольство і предмети особистої гігієни; речове (обмундирування, спорядження); 
озброєння і військова техніка, інженерне і медичне; устаткування та майно, запасні частини та 
інструменти для ремонту і технічного обслуговування; усі види пального (крім твердого 
ракетного палива) і мастильних матеріалів; рідкі гази, охолоджуючі рідини і вугілля; 
будівельні і фортифікаційні матеріали, включаючи обладнання для інженерних загороджень; 
усі види боєприпасів, детонатори, піротехнічні запаси, вибухові речовини, тверде ракетне 
паливо.  

Облік усіх видів матеріальних засобів в Об’єднаних збройних сил НАТО 
автоматизований. Для цього кожному предмету постачання присвоюється 13-ти розрядний 
кодифікаційний номер і усі вони визначені у спеціальних каталогах. 

Функціональні складові логістичної діяльності обумовленні умовами, факторами та 
системою логістичної діяльності щодо забезпечення військ (сил) при виконанні ними завдань 
за призначенням. Вони поділяються на зовнішні та внутрішні. [1, с. 35] 

Зовнішні: роль, місце, завдання угруповань військ (сил) в операції; оперативна 
обстановка на початок операції; склад угруповання противника і способи його дій; спосіб 
ведення оборони і бойових дій при відбитті агресії; напруженість ведення бойових дій; втрати 
особового складу угруповання військ (сил) в операції; витрати і втрати матеріальних засобів у 
військових частинах угруповань військ (сил); обсяг завдань військ (сил) з ресурсного 
забезпечення.  

Внутрішні: склад, стан, дислокація частин матеріального забезпечення; норми витрат, 
встановлені на операцію; витрати запасів матеріальних засобів, що ешелонуються у частинах 
забезпечення; наявність матеріальних засобів на початок операції; розміри запасів, їх 
ешелонування; ресурс, який відпущений на операцію; час відпущений на організацію 
забезпечення матеріальними засобами; обрані способи матеріального забезпечення; визначені 
запаси на кінець операції.  

Постановка проблеми у загальному вигляді. До теперішнього часу забезпечувальна 
система у Збройних Силах України поділяється на: тилове; технічне і медичне забезпечення в 
той же час по суті усі організаційні питання (функції) щодо планування і організації 
вирішуються в єдиній системі забезпечення, такі, як: управління; розміщення; переміщення; 
захист, охорона, оборона і маскування у тиловому районі; евакуація поранених і хворих 
загальним транспортом; евакуація техніки та матеріальних засобів та інше, під єдиним 
органом управління ТКП. [2] 

Проблемою даної системи є відсутність єдиного керівництва. Перш за все персональної 
відповідальності посадової особи за комплексне вирішення зазначених організаційних 
питань, що в свою чергу ускладнює організацію своєчасного, якісного і повного забезпечення 
військ (сил) при їх застосуванні. 

Зрозуміло, що в системі забезпечення необхідно враховувати основні принципи 
забезпечення військ (сил), це: відповідність економічному устрою і можливостям економіки 
держави; економічність та плановість; відповідність системи забезпечення військ (сил) 
визначеним завданням; відповідальність вищих органів управління за повноту і своєчасність 
забезпечення військ (сил); постійна готовність сил і засобів мирного часу до забезпечення 
бойових дій військ (сил). 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Розглядаючи питання 
функціональних складових забезпечувальної системи, тилового, технічного та медичного 
забезпечення під час реформування (трансформації) Збройних Сил України, чітко 
проглядаються основні причини не ефективності роботи функціональних складових 
визначених видів забезпечення, які мали і досі мають місце, а саме: 

при розробці і впровадженні нових структур ─ порушені закони управління та принципи 
забезпечення військ (сил); 
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запропонована система забезпечення Збройних сил, її призначення, склад та структура 
немає логічного завершення без чіткого визначення основних завдань і структури військових 
формувань; 

не в повній мірі продуманий, відпрацьований і не закріплений нормативно-правовими 
документами розподіл функцій, завдань і порядок підпорядкованості органів управління з 
питань постачання та їх фінансування; 

не сконцентрований під єдиним керівництвом наявний науковий, науково-технічний 
потенціал задля пошуку шляхів вирішення проблем модернізації наявних та розвитку новітніх 
зразків відповідних матеріальних засобів;  

не визначена чітка вертикаль управління видами забезпечення, розподілу повноважень 
та відповідальності між органами військового управління усіх рівнів; 

недостатньо проводиться робота по обладнанню та оцінці ступеня готовності 
інфраструктури держави до забезпечення Збройних сил в особливий період (воєнний час); 

методики підготовки окремих галузей економіки до війни і забезпечення її стійкості 
застарілі, а нових немає. 

Заходи які були проведені у Збройних Силах з реформування системи забезпечення, 
утому числі створення системи логістики у складі Командування сил підтримки, інших 
пропозицій щодо розв’язання існуючої проблеми дієздатної системи забезпечення Збройних 
сил, без врахування вище перерахованих причин значного покращення не відбулося.  

Формулювання цілей статті. Розглядаючи функціональні складові забезпечувальної 
діяльності ми повинні розуміти,  що усі рівні функціонування мають відповідати вимогам 
широкого кола функцій з визначеними напрямками, які пов’язані ланцюжками єдиної 
системи взаємозалежності у вирішенні завдань своєчасного та повного забезпечення 
матеріальними ресурсами Збройних Сили України, що означає створення виробничої і 
постачальної логістики, що і є основною та метою статті. 

Управління усіма процесами щодо забезпечення матеріальними ресурсами для 
надійного функціонування логістики в умовах війни, як показав досвід антитерористичної 
операції на сході України (гібридної війни) вимагає використання самих сучасних методів і 
засобів військової логістики, постійного пошуку неординарних рішень в ході бойових дій, 
коли ситуація змінюється безперервно і непередбачено. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Система логістики Збройних сил повинна 
мати ієрархічні рівні, а саме стратегічний, оперативний та тактичний.  

Логістика стратегічного рівня є вищою ланкою в системі забезпечення Збройних сил 
матеріальними ресурсами, що поєднує взаємовідносини між національною економікою та 
воєнним сектором держави (Збройних сил) щодо впровадження воєнно-технічної політики, 
організації закупівлі і постачання Збройним силам військового майна, енергетичних, інших 
ресурсів, надання послуг та їх фінансування в обсягах, необхідних для ефективного 
виконання ЗС покладених на них завдань і функцій, планування та організація задоволення їх 
потреб. [3] 

Логістика оперативного рівня є проміжною ланкою між стратегічним рівнем 
забезпечення і тактичним, призначена для оперативного планування і вирішення завдань  
логістичного забезпечення військ (сил), організації підготовки висококваліфікованих 
спеціалістів логістики, управління забезпечення військ (сил) за територіальним принципом, 
проведення заходів під час відмобілізування і оперативного розгортання, підготовки та 
ведення операції (бойових дій) та повсякденної діяльності.  

Стосовно логістики оперативних командувань, з урахуванням визначення смуг 
відповідальності військово-адміністративного поділу території країни, існує потреба 
визначення повноважень оперативним командуванням щодо автономного виконання завдань 
у відповідних зонах, як у мирний, так і воєнний час (особливий період) з урахуванням уроків і 
висновків гіркого власного досвіду в АР Крим та на сході України.  

Специфіка функціонування оперативного командування не може базуватися на 
одноступеневому рівні управління, існує потреба чіткого визначення завдань мирного і 
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воєнного часу, створення  відповідного комплекту сил і засобів для виконання заходів за 
територіальним принципом і відбиття збройної агресії. 

Логістика військової ланки у своєму складі повинна мати спеціальні рухомі сили і 
засоби (частини, установи та підрозділи), які призначені для логістичного забезпечення військ 
(сил) у мирний і воєнний час. Їхнє  розгортання та робота повинні базуватися і 
організовуватись на відповідній території з використанням усіх видів комунікацій. 

Розглядаючи питання функціональних складових логістичної діяльності слід звернути 
увагу на причини проблем при створенні забезпечувальної системи під час трансформації 
Збройних Сил України. Необхідно створити функціональні складові логістичної діяльності 
таким чином щоб вона відповідала усім вимогам щодо своєчасного та повного забезпечення 
(задоволення) потреб військ (сил) в різних умовах їх застосування. 

Необхідно, чітко визначити види, служби і класи воєнної логістики:  
До видів логістики пропонується віднести: матеріальне (за класами забезпечення), 

технічне (за технічно правильною експлуатацією і відновленням техніки та озброєння), 
транспортне (за виконанням завдань оперативних, людських, постачальних, мобілізаційних 
перевезень та евакуації), медичне (за збереженням здоров’я особового складу і найшвидшого 
відновлення боєздатності (трудової спроможності) поранених і хворих).  

До служб забезпечення – продовольче, речове, автобронетанкове, автотранспортне, 
військових сполучень, ракетно-технічне і артилерійсько-технічне, інженерно-аеродромне і 
аеродромно-технічне, авіаційно-технічне і інженерно-авіаційне, торпедно-технічне і 
інженерно-радіоелектронне, метрологічне, ветеринарне, квартирно-експлуатаційне, фінансове 
забезпечення та забезпечення паливом і пально-мастильними матеріалами; зв'язок та 
автоматизацію системи логістики. 

До класів оперативних процедур логістики – продовольство, питна вода і предмети 
особистої гігієни; речове майно, миючі засоби та засоби індивідуального захисту; речі 
індивідуального користування; усі види пального і мастильних матеріалів, рідкі гази, 
охолоджуючі рідини і вугілля; різноманітні типи зброї, ракети, торпеди, військова техніка, 
інженерне, медичне і ветеринарне устаткування, усі види боєприпасів, детонатори, 
піротехнічні запаси, вибухові речовини; загальновійськові засоби, спорядження, запасні 
частини та інструменти для ремонту і технічного обслуговування; вимірювальна техніка, 
воєнно-технічне, квартирне, шкіперське майно, медичні і ветеринарні препарати; будівельні і 
фортифікаційні матеріали, включаючи устаткування для інженерних загороджень; технічні 
засоби та майно за видми і родами військ (сил) та іншими матеріальними засобами. [1, с. 115] 

Для злагодженої роботи функціональних складових, на законодавчому рівні визначити 
державними, оперативними (військовими) стандартами, що таке логістика воєнного сектору 
“військова логістика ”. 

Більш повне і чітке визначення поняття логістики може бути сформульовано таким 
чином: воєнна (військова) логістика – вид управлінської діяльності, в основі якої полягає 
формування найбільш доцільних умов задоволення потреб у матеріальних засобах і реалізації 
цілей Збройних Сил України шляхом визначення джерела їх задоволення, виявлення і обліку 
потреб, їх реальному впровадженні в процесі науково-дослідницьких і опитно-
конструкторських робіт та у виробництві, погодження динамічній відповідності “життєвих – 
циклів озброєння і військової техніки”, впровадження руху до кінцевого споживання. 

Принципова новизна логістичного підходу полягає у розгляді органічних взаємних 
зв’язків в інтересах різної діяльності у єдину систему.  

Мета логістичного підходу – наскрізне управління матеріальними потоками. Без єдиної 
системи управління виробництвом і реалізацією не можливе впровадження логістики 
постачання, у тому числі військової логістики.  

Для вирішення питань логістики Збройних Сил України існує нагальна потреба 
створення єдиної державної системи управління та функціонування логістики яка потребує 
визначення. Таким формулюванням може бути, що: єдина державна система управління та 
функціонування логістики, означає – сукупність органів управління, сил та засобів галузевих, 
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центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, на які 
покладається реалізація державної політики і стратегії у сфері забезпечення оборони держави. 
[4] 

Таке визначення буде означати:  
використання спроможностей у виробництві національної економіки України,  а також 

можливостей військово-технічного співробітництва з державами – стратегічними партнерами 
України для забезпечення потреб Збройних сил у мирний та воєнний час (особливий період); 

розроблення та впровадження національної системи стандартизації, кодифікації та 
каталогізації, яка повинна бути сумісною із системою стандартизації, кодифікації та 
каталогізації НАТО.  

Така національна система забезпечить адекватну оперативну сумісність між 
компонентами оборонного сектору та сектору безпеки, інформаційно-аналітичну 
забезпеченість достовірної інформації осіб, які приймають рішення. 

Підсистеми логістики – сукупність підпорядкованих спеціально уповноваженому 
центральному органу управління структур, на які покладаються визначені законом завдання у 
конкретних сферах оборони держави. [1, с. 18] 

Вище перераховане повинно забезпечувати виконання завдань державної системи 
логістики, що визначатиме: 

розроблення нормативно-правових актів,  а також норм,  правил та стандартів з питань 
логістичного забезпечення оборони держави;  

забезпечення готовності центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів 
самоврядування, місцевих громад, підпорядкованих їм сил і засобів для виконання завдань з 
логістичного забезпечення військ (сил) при виконанні ними завдань за призначенням;  

забезпечення реалізації заходів щодо утворення, накопичення, утримання та 
використання матеріальних засобів, які призначені для забезпечення військ (сил) в особливий 
період, воєнний час;  

створення, раціональне збереження і використання резерву матеріальних та фінансових 
ресурсів, необхідних для забезпечення Збройних сил при виконанні ними завдань за 
призначенням; 

реалізацію визначених законодавством прав у сфері оборони держави; 
участь у міжнародному співробітництві у сфері логістичного забезпечення. 
На теперішній час ми маємо функціональні складові у військовій сфері – Міністерство 

оборони і Генеральний штаб,  які мають згідно положень про Міністерство оборони і 
Генеральний штаб відповідні функції. Враховуючи існуючу систему управління Збройними 
Силами України, існує потреба створення моделі логістики.  

Міністерство оборони, відповідно до визначених Генеральним штабом потреб, вимог 
і пріоритетів здійснює закупівлю для забезпечення Збройних сил матеріальних засобів 
(озброєння, боєприпасів, військової техніки, іншого військового майна), та замовляє роботи 
і послуги військового призначення. А також організовує: їх постачання (надання) Збройним 
силам; дослідження, розроблення, замовлення на виробництво військового майна; 
відновлення їх справності та продовження ресурсу; утилізацію надлишкового військового 
майна; врегулювання питань забезпечення Збройних Сил з національною економікою.  

При керівництві логістикою Міністерство оборони вирішує наступні завдання:  
встановлення пріоритетів за видами і предметами забезпечення, закупівлі та 

поставлення у війська усіх видів матеріальних засобів (військового майна); організацію 
технічного обслуговування та ремонту матеріальної частини; облік, контроль і експлуатацію 
військового майна; організацію взаємодії з галузями національної економіки; підготовку 
кадрів і їх розподіл і деякі інші.  

З погляду фахівців логістики безпосереднє керівництво військовою логістикою у 
Міністерстві оборони бажано, щоб очолив заступник Міністра оборони ─ голова дирекції 
військової логістики (враховуючи об’єм і складність вирішення питань та ступеню 
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відповідальності бажано перший заступник). Він у своєму підпорядкуванні може мати 
відповідні органи безпосереднього управління, які показані на схемах 1, 2. 

 
1. Структура Дирекції військової логістики Міністерства оборони України (проект) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

2. Структура  Департаментів Міністерства оборони (проект) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Генеральний штаб: відповідає за визначення потреб в матеріальних засобах 

(озброєнні та військовій техніці), енергетичних, фінансових засобах, земельних і водних 
ділянках, комунікаціях, фондах і майні, необхідних для виконання завдань Збройними 
силами, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами спеціального 
призначення, планування та організацію оперативних та постачальних перевезень усіма 
видами транспорту. Здійснює планування та організовує забезпечення військ (сил) у 
мирний та воєнний час (особливий період) через підпорядковані органи військового 
управління, командування видів Збройних сил та оперативні командування.  

Заступник начальника ГШ ─ начальник логістики ЗС України, у безпосередньому 
підпорядкуванні має мати: 

Центр управління військовою логістикою Збройних Сил України з відповідними 
функціями управління, впливу та відповідальності за координацію дій забезпечувальних 
видів (служб) щодо вирішення питань своєчасного планування і виконання завдань щодо 
забезпечення Збройних сил матеріальними ресурсами. Який на підставі орієнтовної потреби, 
визначеного ресурсу, має здійснювати планування забезпечення потреби військ (сил) у 
матеріальних засобах, замовлення, отримання, накопичення, зберігання встановлених запасів 
та забезпечення ними військ (сил) під відповідні завдання та задоволення життєдіяльності 
військ (сил) Збройних Сил України. Для чіткого, комплексного управління системою 
логістичного забезпечення, не допущення зайвих витрат на утримання структур, що у своїй 
більшості виконують одні і ті функції які може виконувати і відповідати за це одна структура 
під чітким керівництвом та з повною відповідальністю і професіонального підходу до єдиної 
системи управління військовою логістико. Об’єднати існуючі організаційно-планові 
управління (відділи, групи) управлінських структур озброєння, тилу, медицини тощо в 
єдиний орган управління, який без існуючих відстаней, дистанційного розбалансованого 
управління спроможний буде ефективно здійснювати управління військовою логістикою, як 
у мирний так і воєнний час (особливий період).  
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1.Структура Центру військової логістики (проект) 
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Центральні управління логістики передбачаються: військово-транспортне; 

продовольче; речове; ракетно-артилерійського озброєння; автобронетанкове; пально-
мастильних матеріалів; військово-медичне; авіаційно-технічного та інженерно-авіаційного 
забезпечення; інженерно-аеродромного і аеродромно-технічного забезпечення; квартирно-
експлуатаційного забезпечення.[5,6] 

Управління логістики: управління живучості арсеналів, баз та складів; військово-
ветеринарної медицини; військової метрології; військової торгівлі; організації зв’язку та 
автоматизації логістики; захисту, оборони, охорони та маскування об’єктів та комунікацій у 
тиловому районі.  

Відділи логістики: галузево-економічний; фінансовий; використання трофейного 
майна; організації ритуальних послуг; організації забезпечення військово-полонених; 
виховної роботи; правовий; кадрів та інші, що забезпечують функціонування військової 
логістики. 

Стаціонарні компоненти: об’єднанні центри забезпечення, арсенали, бази, склади, 
установи, термінали, підприємства, аеродроми базування військової авіації, аеродроми 
матеріального забезпечення, військово-морські бази, військові стаціонарні лікувальні 
заклади, ремонтні заводи (майстерні, сервісні станції технічного обслуговування); 
дослідницькі, вимірювальні лабораторії тощо. 

Рухомі компоненти: автомобільні, трубопровідні частини та підрозділи, частини 
(підрозділи) матеріального забезпечення; ремонтні частини (підрозділи); медичні частини, 
заклади, установи; спеціальні частини та підприємства; військові частини та підрозділи 
зв’язку, електроніки і комп’ютерів логістики. 

Види ЗС України (оперативні командування) - на оперативному рівні, управління 
(відділи) логістики видів Збройних сил (оперативних командувань) з підпорядкованими 
частинами військової логістики, рухома та стаціонарна складова; 

Військова ланка логістики (на тактичному рівні) – відділення логістики військових 
частин, підрозділи матеріального забезпечення (автомобільні), ремонту озброєння та 
військової техніки, медичні. 

Усвідомлюючи поняття стосовно функціональних складових у забезпечувальній 
системі ми визначаємо основні підходи до побудови перспективної системи логістики: [7] 

з урахуванням змін у системі устрою управління економікою держави виникає потреба 
визначення нових вимог підготовки галузей економіки до забезпечення воєнного сектору 
держави в особливий період (воєнний час), визначити роль і місце військової логістики в 
економічній безпеці держави; 

формування і розвиток логістичної системи забезпечення військ, здійснювати виходячи 
з принципів і положень управління матеріальними та інформаційними потоками; 

розроблення і реалізація стратегії логістики у відповідності до стратегії розвитку ЗС 
України; 

комплексне управління логістичною системою з метою раціоналізації потоків 
матеріального, технічного, медичного інформаційного забезпечення; 
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вирішення специфічних нестандартних завдань, які пов'язані із забезпеченням військ в 
мирний і воєнний час та в умовах ведення гібридної війни; 

створення запасів матеріальних ресурсів на виробничих підприємствах для їх роботи на 
оборону держави у період переведення національної економіки на режим роботи у воєнний 
час; 

існує потреба у відпрацюванні методик окремих галузей економіки щодо стійкої роботи 
у забезпеченні ЗС матеріальними ресурсами; 

пропонується визначення порядку створення, утримання запасів з урахуванням їх 
ешелонування, у відповідності ступеням приведення військ (сил) в готовність до виконання 
ними завдань за призначенням, з урахуванням часових показників;  

запропонувати Кабінету Міністрів України створення сучасної та ефективної 
Національної системи логістики для забезпечення потреб Збройних Сил України, 
адаптованої до стандартів НАТО; 

кодифікація та каталогізація предметів постачання;  
створення системи підвищення кваліфікації ключового персоналу, задіяного для 

виконання завдань логістики; 
приведення у відповідність замислу і планів ведення операцій до стану і можливостям 

логістики, недостатнє врахування зазначеного фактору призводить до поразки навіть добре 
озброєних і навчених військ (сил); 

економічне і раціональне використання матеріальних ресурсів (матеріальних засобів); 
мобільність – можливість зосереджувати зусилля служб логістики на заданому 

напрямку в любих умовах; 
оперативність – здібність забезпечувати потреби Збройних сил в умовах обстановки яка 

різко змінюється; 
безперервність –  потребує високої мобілізаційної спроможності усіх ланок логістики; 
залучення ресурсів цивільного сектору, все це має бути підготовлено ще у мирний час 

(з урахуванням реальних можливостей економіки); 
забезпечення живучості – організація захисту, оборони і охорони, маскування і 

розосередження, забезпечення автономності, дублювання і резервування джерел постачання і 
транспортних комунікацій; 

надійне управління – засноване на оптимальному поєднанні централізації і 
децентралізації керівництва з урахуванням специфіки завдань, що вирішуються; 

впровадження автоматизованої системи обліку та руху матеріальних засобів, системи 
стандартизації та кодифікації; 

знаходження нових підходів до розробки та впровадження національних стандартів з 
логістики відповідно до стандартів НАТО; 

Функціонування логістики за територіальним принципом має відповідати завданням у: 
забезпеченні військ (сил), що дислокуються на території оперативних командувань (або 

діють в операційній зоні), матеріальними засобами загальновійськової номенклатури із 
стаціонарних складів, баз (центрів забезпечення), батальйонів матеріального забезпечення за 
найближчим місцем дислокації (розташування) частин та установ незалежно від їх 
підпорядкованості; 

максимальному використанні завчасно створеної інфраструктури логістики (баз, 
складів, центрів забезпечення, ремонтних підприємств, хлібопекарень, установ лазнево-
прального обслуговування, транспортних комунікацій) та ефективного використання 
місцевої економічно-промислової бази для задоволення потреб військ (сил); 

комплексному використанні усіх видів транспорту i транспортних комунікацій для 
підвезення матеріальних засобів та евакуації; 

наданні складам, базам (центрам забезпечення), окремим батальйонам матеріального 
забезпечення повноважень у прийняті рішень щодо забезпечення приписаних до них на 
постачання частин закладів та установ; 

За досвідом провідних країн світу, впровадження автоматизованої системи контролю за 
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рухом і обліком матеріальних потоків дає значну економію бюджетних коштів.  Отримана 
економія дозволить збільшити інвестиції для оновлення транспортного парку та розвитку 
інших засобів матеріального забезпечення. 

Висновки. Загальні висновки з порівняльного аналізу функціонування логістики 
передових країн світу підтверджують, що визначена спрямованість всіх структур 
забезпечення на вирішення питань матеріально-технічного, транспортного та медичного 
забезпечення в єдиній системі логістики є найбільш оптимальною, та потребує на мій погляд 
виконання наступних кроків: 

впровадження автоматизованої системи обліку та руху матеріально-технічних засобів, 
системи стандартизації та кодифікації; 

нових підходів до розробки та впровадження національних стандартів з логістики 
відповідно до стандартів НАТО; 

покращення професійної підготовки особового складу (мовна та фахова підготовка за 
кордоном, участь у багатонаціональних навчаннях та операціях під проводом НАТО); 

розширення функціональних можливостей в рамках Єдиної системи управління 
адміністративно-господарськими процесами в Збройних силах, забезпечення її сумісності з 
відповідними системами Альянсу; 

утримання необхідних запасів матеріальних засобів у відповідній кількості та якості; 
своєчасне постачання матеріальних засобів у визначені райони, у тому числі у райони 

ведення бойових дій; 
контроль обліку та руху матеріальних засобів та отримання відомостей щодо наявності 

матеріально-технічних засобів в будь-який час. 
За досвідом провідних країн світу, впровадження автоматизованої системи контролю за 

рухом і обліком матеріальних потоків дає значну економію бюджетних коштів.  Отримана 
економія у фінансуванні дозволить збільшити інвестиції для оновлення транспортного парку 
та розвитку інших засобів матеріально-технічного та медичного забезпечення. 

Також слід підкреслити,  що ні одна забезпечувальна структура сама по собі не 
створюється і не розвивається, а тільки після розвитку оперативного та тактичного 
застосування військ (сил). Організаційно-штатна структура логістики повинна відповідати 
потребам Збройних сил відповідно їх завданням. 

Матеріали статті дозволять провести, в межах Збройних сил, централізацію виконання 
усього спектру завдань матеріально-технічного, транспортного та медичного забезпечення та 
вдосконалити систему взаємодії і організації роботи з підприємствами оборонно-
промислового комплексу, державними органами управління, ефективно та якісно вирішувати 
увесь комплекс завдань забезпечення військ, як у мирний час, так і особливий період. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕДИНЫХ ВЗГЛЯДОВ О СОЗДАНИИ СОВРЕМЕННОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ЛОГИСТИКИ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ УКРАИНЫ 

 
В статье раскрыты проблемы существующей обеспечительной системы Вооруженных 

Сил Украины и приведены основные направления развития данной системы. Проведен анализ 
факторов влияющих на создание современной системы логистики Вооруженных Сил Украины. 
Приведены основные функциональные составляющие логистической деятельности которые 
обусловлены условиями, факторами и системой логистической деятельности по обеспечению 
войск (сил) при выполнении ими задач по назначению. Осуществлен сравнительный анализ 
существующей системы обеспечения Вооруженных Сил Украины с современной системой 
обеспечения вооруженных сил НАТО. 

Ключевые слова: система логистики, структура, внешние и внутренние факторы, 
логистическая деятельность. 

 

Ph.D. Kyvlyuk V.S., Klontsak M.Ya., Ph.D. Loza V.N., Shevchenko V.V. 
DEVELOPING A COMMON VIEWS ON CREATION OF MODERN STATE OF THE 

ARMED FORCES LOGISTICS UKRAINE 
 
The article deals with the problems of the existing interim system of the Armed Forces of Ukraine 

and presented the main lines of the system. Analysis of factors affecting the creation of a modern logistics 
system of the Armed Forces of Ukraine. The basic functional components of the logistics of that implied 
by the conditions and factors of the logistics system to provide troops (forces) in the performance of tasks. 
The comparative analysis of the existing system of the Armed Forces of Ukraine with modern ensure 
NATO forces. 

Keywords: logistics, structure, external and internal factors, logistic activities. 
еогр.н., проф. О.Ю. Дмитрук 



 

 110 

УДК 004.891                                                                  д.т.н., проф. Лєнков С.В. (ВІКНУ) 
  к.т.н., доц. Красильников С.Р. (ХмНУ) 

Крижанський Р.О. (ХмНУ) 
 

ОЦІНКА СТАНУ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЇ В КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ НА 
ОСНОВІ ЛОГІКО-ЛІНГВІСТИЧНОГО ПІДХОДУ 

 
У статті розглянутий метод оцінки стану безпеки інформації в комп’ютерних системах 

оснований на логіко-лінгвістичному підході. Процес оцінювання стану захищеності 
комп’ютерних систем складається з декількох етапів. Це формування еталонних значень, 
оцінка і формування поточного значення та порівняння отриманого значення з еталонними і на 
основі чого формування висновку про рівень  захищеності оцінюваної комп’ютерної системи. 
Приведено відповідні розрахунки щодо оцінювання стану захищеності комп’ютерних систем. 
Логіко-лінгвістичний підхід можна застосувати для побудови моделі формування нечітких 
параметрів, які можна використовувати для підвищення ефективності технологій в системі 
виявлення атак. Проблема захисту інформації в комп’ютерних системах є відносно новою, 
проте із розвитком інформаційних технологій і тотального використання  комп’ютерних 
систем та мереж у всіх галузях життя людей ця проблема потребує все більшої уваги. На 
сьогодні в сфері захисту інформації сформувалась досить потужна індустрія, що орієнтована на 
вирішення основних питань безпеки. Безпека інформації залежить від стану базових 
характеристик безпеки інформації та від успішності реалізації тієї чи іншої загрози.  

Ключові слова: логіко-лінгвістичний підхід, еталонні значення, захист інформації, 
комп’ютерні системи. 

 
Вступ. Проблема захисту інформації в комп’ютерних системах є відносно новою, проте 

із розвитком інформаційних технологій і тотального використання  комп’ютерних систем та 
мереж у всіх галузях життя людей ця проблема потребує все більшої уваги. На сьогодні в 
сфері захисту інформації сформувалась досить потужна індустрія, що орієнтована на 
вирішення основних питань безпеки. 

Стан безпеки інформації, відповідно до його базових характеристик, залежить від 
успішності реалізації тієї чи іншої загрози. Під час побудови комплексних систем захисту 
(СЗ) інформації аналіз загроз є одним з обов’язкових етапів. На цьому етапі формується 
найбільш повна множина загроз з врахуванням факторів ризику та їх властивостей. 

Найбільш розповсюдженою та найбільш повною класифікацією загроз є розподіл їх за 
такими ознаками [1, 2, 3, 4]:  

- за впливом на характеристики безпеки інформації: К-тип (загроза конфіденційності); 
Ц-тип (загроза цілісності); Д-тип (загроза доступності); КЦ-тип (загроза конфіденційності та 
цілісності); КД-тип (загроза конфіденційності та доступності); ЦД-тип (загроза цілісності та 
доступності); КЦД-тип (загроза конфіденційності, цілісності та доступності); 

- за природою джерела: об’єктивна, виникнення якої не залежить від прямої діяльності 
людини і пов’язана з різними стихійними природними проявами; суб’єктивна, виникнення 
якої залежить від діяльності людини. 

В свою чергу суб’єктивну загрозу за мотивом поділяють на активну, таку що пов'язана 
з діями людини,  які направленні на отримання певної вигоди та пасивну,  тобто ту,  яка 
виключає вказану складову і пов’язана з помилками людини. 

Індустрія сучасних засобів захисту інформації визначається широким номенклатурним 
арсеналом. Такі засоби з практичної точки зору можна розподілити на наступні класи [1,5,7]:  
апаратні; програмні; програмно-апаратні;  криптографічні;  стеганографічні;  організаційні;  
законодавчі; морально-етичні.  

Як показує практика, найбільш дорогою складовою комп’ютерних систем (КС)  є її 
програмне забезпечення (ПЗ). Тому розробка програмних засобів захисту інформації для 
захисту ПЗ з практичної точки зору є найбільш привабливим завданням. Питання захисту ПЗ 
(щодо його копіювання, а також динамічних і статичних методів дослідження), від хакерів, 
найгостріше стоїть перед його розробниками і власниками. Із системних позицій, захист ПЗ 
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забезпечується цілим комплексом засобів, який починається законодавчими актами і 
закінчується конкретними апаратурними розробками. Серед засобів захисту ПЗ можна 
виділити такі категорії: власні, у складі КС, із запитом інформації, активні, пасивні.  

Останнім часом інтенсивно розвиваються стеганографічні засоби (стеганографія – 
приховування інформації в такій формі, коли сам факт наявності інформації не очевидний, 
наприклад приховування даних у звукових або графічних файлах), але широкого 
практичного застосування (особливо на державному рівні) вони поки не отримали. 
Організаційні засоби [1] – організаційно-технічні та організаційно-правові заходи 
(наприклад, організація розробки та використання СЗ інформації, контроль за знищенням 
носіїв та інформації з обмеженим доступом, аудит СЗ, експертизи і т.п.), які здійснюються 
впродовж всіх технологiчних етапів (проектування, виготовлення, модифікація, 
експлуатація, утилізація тощо) існування КС з метою вирішення завдань захисту інформації.  

Постановка задачі. Питання прийняття рішень – одна з найбільш розповсюджених 
задач. В багатьох випадках рішення приймаються в умовах певних обмежень, а результати 
зумовлені можливими діями точно не відомі [1]. В теорії інформації, як і в багатьох інших 
областях науки, неточність та невизначеність зазвичай визначаються за допомогою методів 
та понять теорії вірогідності. При цьому поняття нечіткості ототожнюють з випадковістю. 
Проте в більшості випадків джерелом неточності виступає не наявність яких-небудь 
випадкових величин,  а поява в задачі,  яка розглядається,  якого-небудь класу або класів 
величин,  що не мають чітко визначених меж [1,6].  Більшість класів об’єктів,  з якими 
доводиться стикатися в реальному світі, являються класами саме нечіткого типу. В такому 
випадку елемент може належати або ж не належати до певного класу, але, крім того, 
можливим є також і проміжна градація належності,  тому тут для опису степені належності 
елементу до класу (певної множини значень) необхідно використовувати багатозначну 
логіку. Тобто людина, яка вирішує задачі, що не піддаються строгій формалізації 
використовує суб’єктивні та розмиті уявлення. Усвідомлення даного факту призвело до 
появи нової математичної дисципліни –  нечіткої логіки [1],  яка усунула розбіжності між 
суворістю математики та невизначеностями реального світу. 

Центральним поняттям нечіткої логіки є поняття нечітких множин. Нечітка множина 
(НМ)  [6]  –  певний клас з множиною різних ступенів належності до нього,  що може бути 
безперервною нескінченою множиною. Точніше кажучи, нехай X  -  сукупність об’єктів x , 
де }{xX = . Тоді нечітка множина A  на X задається функцією належності (ФН) )(xAm  (або 
просто Am ), котра ставить у відповідність кожному x  числа з інтервалу [0, 1], що являються 
ступенем належності x  до A . Чим ближча величина )(xAm  до одиниці, тим вища степінь 
належності x  до A  і, навпаки, чим меша величина )(xAm  тим нижча степінь належності x  
до A . Формально нечітку множину А  на універсальній множині X можна задати як 

сукупність пар ( )
þ
ý
ü

î
í
ì m= xxА A /

~
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Основним поняттям теорії НМ є ФН [1,6],  тому визначення ступені належності 
елементів множині та побудова на їх основі ФН – основне питання практичної реалізації 
незалежно від того,  до якої предметної галузі вони належать.  При вирішенні задач захисту 
інформації, моделювання процесів прийняття рішень в нечітких умовах можна використати 
багаточисельні методи формування ФН.  

Серед відомих методів формування ФН виділяють наступні [1, 2, 4, 5]: метод 
опитування (МО);  чисельний метод (ЧМ);  метод лінгвістичних термів (МЛТС);  метод 
кількісного парного порівняння (КПП); метод порівняння зі знаходженням квадратного 
кореня (ПЗК); метод порівняння зі знаходженням частки (ПЗЧ); метод попарного порівняння 
найменших квадратів (ППНК); метод попарного порівняння на рангових оцінках (ППРО); 
метод призначення параметрів (МПП); метод корегування параметрів (КП); метод побудови 
експоненціальної функції (ЕФН);  метод прямого та зворотного оцінювання (ПЗО);  метод 
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інтервальних оцінок (МІО); метод рівневих множин (МРМ). Методи побудови ФН 
відрізняються один від одного способом отримання та опрацювання вхідних даних.  

Метод лінгвістичних термів. В МЛТС в якості ступені належності елемента множині 
приймається оцінка частоти використання поняття, що задається НМ для характеристики 
елементу.  На шкалі [0,  1]  розміщуються значення логічних змінних (ЛЗ).  Причому в ідеалі 
метод базується на тому, що в кожний інтервал шкали попадає однакова кількість 
експериментів, що на практиці відбувається досить рідко. В такому випадку дані 
опрацьовуються з використанням матриці підказок. Коли вже отримано результати 
експериментів, вони заносяться в таблицю і опрацьовуються так, щоб максимально 
зменшити погрішності, внесені в процесі експерименту (з таблиці видаляються окремі 
елементи,  по ліву і по праву сторону від яких стоять нулі).  Матриця підказок являє собою 
строку, елементи якої обчислюються за формулою (1). 

njbk
n

i
ij

n

i
j ,1,

11

== å
==

U ,                                                         (1) 

де n   –  кількість значень ЛЗ, ijb  – елемент таблиці результатів. 
Далі в отриманому рядку обирається максимальне значення jk  і всі елементи таблиці 

результатів експериментів перетворюються за виразом (2) 
njnikkbс jijij ,1;,1,/max === ,                                              (2) 

а для стовпців, де 0=jk  застосовується лінійна апроксимація 

njniccс ijijij ,1;,1,2/)( 11 ==+= +- .  Наступним кроком методу є обчислення значення ФН за 
формулою (3) 

max/ iijij cc=m , де njnicс ijji ,1;,1,maxmax === .                                         (3) 

В МЛТС використовуються статистичні дані і їх обробка та отримання ФН є досить 
трудомістким процесом, так як для побудови ФН одного терму необхідно провести 
статистичні дослідження і для всіх останніх термів. 

Можливості кожного з існуючих методів побудови ФН обмежуються класом 
отриманих в результаті НЧ,  що в подальшому впливає на вибір методів реалізації операцій 
нечіткої арифметики.  

Розробляючи організаційні засоби, необхідно враховувати, щоб в загальній множині 
механізмів захисту вони могли самостійно або й у комплексі з іншими засобами вирішувати 
завдання захисту, забезпечувати ефективне використання засобів інших класів, а також 
раціонально об'єднувати всі засоби в єдину цілісну СЗ. Слід зазначити, що безліч всіх 
потрібних і потенційно можливих організаційних засобів невизначена і не існує формальних 
методів формування їх переліку та змісту. Виходячи з цього можна вважати, що основними 
методами формування організаційних засобів є неформально-евристичні. 

Оцінка стану безпеки інформації в комп’ютерних системах. Оцінка рівня безпеки 
КС трудомістка та важко-структурована задача, вирішення якої вимагає глибоких 
предметних знань та великого практичного досвіду. Вирішення задачі грунтується на 
знаннях експертів і пов’язане з високою трудомісткістю процедур аналізу. Під час вирішення 
такої задачі виникає потреба в обробці даних представлених в різних формах. Тому для 
забезпечення ефективного вирішення проблеми оцінки захисту інформації в КС необхідні 
спеціальні інтелектуальні засоби. Традиційними математичними методами не завжди 
можливо ефективно і коректно вирішити дане питання, тому тут доцільніше 
використовувати методи, основані на НМ та логічних змінних (ЛЗ), неформальному 
оцінюванні та пошуку оптимальних рішень. 

Стан безпеки в системі характеризується, зазвичай, лінгвістичними даними і для їх 
формалізації найкраще використовувати поняття ЛЗ. ЛЗ спочатку використовувались як 
засіб  моделювання нечіткості людської мови, а з часом це поняття набуло ширшого 
значення і тепер використовується як засіб для опису складних систем, що містять 
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параметри, представлені не тільки в кількісному, але і в якісному вигляді. При цьому ЛЗ 
дозволяють співвіднести якісним значенням певну кількісну характеристику і таким чином 
формалізувати їх.  

Лінгвістична змінна характеризується набором ),,),(,( MGUXTX  [1], де X  – назва 
змінної; )(XT  – терм-множина змінної X , тобто це множина назв лінгвістичних значень 
змінної А , причому кожне з таких значень являє собою нечітку змінну X  із значеннями з 
універсальної множини U з базовою змінною u ; G  – синтаксичне правило (зазвичай має 
форму граматики),  що породжує назву А  значень змінної X , а M  – семантичне правило, 
яке ставить у відповідність кожній нечіткій змінній А  її зміст )(XM . Конкретна назва X , 
що породжена синтаксичним правилом G , називається термом. Терм, який складається з 
одного або декількох слів, що завжди фігурують одне з одним, називається атомарним 
термом. Терм, який складається з одного або декількох атомарних термів називається 
складеним термом. Результат приписування один до одного ланцюжків-компонентів 
складеного терму являється підтермом. 

Безпосередньо до назв ЛЗ та їх термів вимог не ставлять [1].  Терми ЛЗ повинні бути 
впорядковані, а ФН НМ, що визначає базовий терм повинна задовольняти ряду умов. А саме: 

- значення ФН термів на границях впорядкованої множини X  повинні бути 
одиничними: .1)(,1)( maxNmin1 =m=m xx TT  

- одна і та ж точка не може одночасно з ступенем належності 1 належати більше ніж 
одному терму і відповідно кожне значення з області визначення ЛЗ повинно описуватись 
хоча б одним термом: .1)(max0:,11, 1Tii

1
<m<=+" +Ç
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- кожне поняття в ЛЗ повинно мати хоча б одне еталонне визначення, тобто таку точку, 

де ФН базового терма рівне одиниці: .1)(:,1 =mÎ$=" xXxni T  
- будь-яке поняття, що описується ЛЗ має фізичне обмеження на числові значення 

параметрів. Для неперервної універсальної множини X додатково існує умова неперервності 

ФН базових термів: ¥<m<=" ò
x

T dxxni )(0,1   . 

Процес формування ЛЗ починається з визначення кількості термів та їх впорядкування, 
визначення граничних значень ЛЗ, далі визначається метод формування ФН та проведення 
експертного опитування і як результат побудова ФН для будь-якого з термів ЛЗ. 

Логіко-лінгвістичний підхід можна застосувати для побудови моделі формування 
нечітких параметрів, які можна використовувати для підвищення ефективності технологій в 
системі виявлення атак. Така модель представляє собою сукупність дій, представлених у 
кілька етапів: визначення нечітких понять, формування нечітких еталонів, формування 
поточних нечітких параметрів та оцінка стану безпеки на основі порівняння еталонних та 
поточних параметрів.  

Визначення нечітких величин. При спробі будь-якого порушника здійснити атаку на 
об’єкт першими його діями буде обрання об’єкту атаки та зібрання про нього детальної 
інформації. Отримання інформації про об’єкт, що атакується, можна здійснити шляхом 
сканування портів (ідентифікація сервісів). Оскільки конкретний відкритий порт говорить 
про присутність певного сервісу (наприклад, 80-тий порт свідчить про наявність Web-
серверу). Виявити факт сканування портів можна на основі аналізу мережевого трафіку. Для 
чого слід виділити окремі його характеристики, які і будуть надалі використані для 
визначення набору нечітких величин. Однією з таких характеристик буде поняття 
“віртуального каналу”. Віртуальний канал (ВК) – це канал, що утворюється в момент 
отримання (по заданому порту) ІР-пакету і після чого існує деякий час. Максимальна 
кількість таких каналів ( КВКmax ) обумовлена апаратними та програмними можливостями 
КС.  Будь-який ВК характеризується параметрами “час життя”  (ЧЖ)  та “вік”  (ВВК).  За 
параметром ЧЖ можна визначити скільки каналу залишилось існувати. При створенні ВК 
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присвоюється початкове значення ЧЖ0 по закінченні цього терміну канал припинить своє 
існування, а при повторному проходженні трафіку через канал параметр ЧЖ збільшується на 
значення ∆ЧЖ. ВВК – це час, що пройшов від моменту створення ВК. Виходячи з 
властивостей ВК, чим інтенсивніший трафік, тим живучіший канал, при цьому значення 
ВВК постійно збільшується, а значення ЧЖ більше за нуль. Отже, для оцінки стану безпеки 
будуть використовуватись дві ЛЗ “Кількість віртуальних каналів” (КВК) та “Вік 
віртуального каналу” (ВВК), які відповідно визначаються кортежами КВККВК ХТКВК ,,  та 

ВВКВВК ХТВВК ,, , для яких синтаксичне правило та семантична процедура не задаються. 
Формування нечітких еталонів. Тепер введені ЛЗ необхідно визначити. Для обох ЛЗ 

цей процес однаковий і включає в себе наступні стадії: формування базової терм-множини, 
формування ФН і формування нечітких еталонів. 

Для КВК базову терм-множину задамо п’ятьма термами ==
=
U

5

1і
КВКіКВК ТТ {“дуже мала” 

(ДМ), “мала” (М), “середня” (С), “велика” (В), “дуже велика” (ДВ)}, що може бути 
відображена на універсальній множині { }КВКmax,0ÎКВКХ . Терм-множина визначається 
нечіткими числами, для яких необхідно визначити ФН. 

ФН для термів КВК визначаємо за допомогою МЛТС. Для цього в емпіричну таблицю 
(таблиця 1) заносимо статистичні дані (за 24 години роботи)  відносно ВК (в таблиці як N1, 
N2, N3, N4, N5 інтервали відповідно [0; 2], [3; 8], [9; 16], [17; 64], [65; 256], КВКmax = 256). 

 
Таблиця 1 

Статистичні дані для формування термів КВКІТ  

Інтервал Значення ЛЗ 
N1 N2 N3 N4 N5 

ДМ 3 1 0 0 0 
М 1 2 1 0 0 
С 0 1 3 0 0 
В 0 0 2 4 1 
ДВ 0 0 0 3 5 

 
Згідно статистичних даних за формулою (1)  формуємо матрицю підказок.  Далі за (3)  

знаходимо ФН. Для U
5

1=i
ijm , відповідно до технології МЛТС, знаходимо оцінювані відношеня  

{ } { }125,0063,0031,0008,0256
256

256
64

256
18

256
8

256
2

5

1

==D
=
U
i

B
B  ( де 

B
BD – відхилення параметру ]B[0, КВКÎD КВКB , а КВКB   – максимально можливе значення, 

що характеризує поточне вимірювання) і отримуємо НЧ. Для формування нечітких еталонів 
необхідно щоб для КВКІТ"  виконувалось співвідношення порядку, наприклад, при 

1=і , 1: +<" ДМKДМКДМ ХХХ . Далі отримані KBKT  представляються в приведеній формі e
KBKT , 

яка і використовується як еталон: 
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Графічне зображення яких представлене на рис. 1. 
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Рис. 1. Еталонні НЧ для КВК 

Для ВВК базову терм-множину задамо трьома термами ==
=
U

3

1і
ВВКіВВК ТТ {“молодий” 

(М), “середній” (СР), “старий” (СТ)}, що може бути відображена на універсальній множині 
{ }ВВКmax,0ÎВВКХ .  

Терм-множина визначається нечіткими числами (М, СР, СТ), для яких за методом 
МЛТС визначаємо ФН. Для чого по роботі комп’ютера в мережі збираємо статистичну 
інформацію (за 24 години роботи), яка представлена в таблиці 2, де N1, N2, N3 інтервали (в 
хвилинах) відповідно [0; 30], [30; 100], [100; 250], а ВВКmax = 250. 

Таблиця 2  

Статистичні дані для формування термів КВКІТ  

Інтервал Значення ЛЗ 
N1 N2 N3 

М 4 1 0 
СР 2 5 1 
СТ 1 2 6 

 

Згідно цих даних за формулою (1) формуємо, як і для випадку з КВК матрицю підказок 

{ } { }U
3

1

3

1
7,8,7)610(),251(),124(

= =

=++++++== å
i i

ijj bk  (тут 8max =k ).  

При формуванні еталонних значень для ВВК приводимо отримані НЧ аналогічним 
чином як і у випадку з КВК (рис. 2): 
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Рис. 2. Еталонні НЧ для ВВК 
Формування поточних параметрів.  На основі КВК та ВВК з еталонними термами,  

поточні параметри (значення КВК відносно ВВК)  формуємо для заданих моментів часу Т . 
При формуванні поточних значень для КВК та ВВК проводимо розрахунки аналогічним 
чином як і у випадку формування еталонних параметрів.  На рисунку 3  зображено поточне 
значення )(МКВК  відносно еталонних. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

ДМ М С В ДВ КВК(М)  
Рис. 3. Поточне значення КВК(М) та еталонних НЧ для КВК 

 
Оцінка стану безпеки. Для того, щоб оцінити стан безпеки необхідно порівняти 

поточне значення з еталонними. Для порівняння НЧ використовується функція 
впорядкування (ФУП) [1]. ФУП дає змогу зрівнювати будь-які нечіткі підмножини вказаного 
інтервалу, а висновок щодо стану захищеності комп’ютерної системи визначимо згідно 
набору евристичних правил: 

Правило 1. Якщо )(МКВК  ближче до еДМ , то можливість сканування Н ; 
Правило 2. Якщо )(МКВК  ближче до еМ , то можливість сканування БНВ ; 
Правило 3. Якщо )(МКВК  ближче до еС , то можливість сканування БВН ; 
Правило 4. Якщо )(МКВК  ближче до еВ , то можливість сканування В ; 
Правило 5. Якщо )(МКВК  ближче до еДВ , то можливість сканування ДВ ,  
де Н – низька, БНВ –  більш низька ніж висока, БВН –  більш висока ніж низька,  В – 

висока, ДВ – дуже висока. 
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Таким чином на основі проведених розрахунків, поточне значення КВК(М)  за 
значенням функції впорядкування найближче знаходиться до еталонного еАВ , що, згідно 
евристичних правил, дає змогу зробити висновок, що можливість сканування портів є 
високою. 

Висновки. Проблема захисту інформації в комп’ютерних системах є відносно новою, 
проте із розвитком інформаційних технологій і тотального використання  комп’ютерних 
систем та мереж у всіх галузях життя людей ця проблема потребує все більшої уваги. На 
сьогодні в сфері захисту інформації сформувалась досить потужна індустрія, що орієнтована 
на вирішення основних питань безпеки. Безпека інформації залежить від стану базових 
характеристик безпеки інформації та від успішності реалізації тієї чи іншої загрози. Процес 
оцінювання стану захищеності комп’ютерних систем складається з декількох етапів. Це 
формування еталонних значень, оцінка і формування поточного значення та порівняння 
отриманого значення з еталонними і на основі чого формування висновку про рівень  
захищеності оцінюваної комп’ютерної системи.  
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д.т.н., проф. Ленков С.В. к.т.н. Красильников С.Р., Крижанский Р.А. 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ В КОМПЬЮТЕРНЫХ 
СИСТЕМАХ НА ОСНОВЕ ЛОГИКО-ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ПОДХОДА 

 
В статье рассмотрен метод оценки состояния безопасности информации в 

компьютерных системах, основанный на логико-лингвистическом подходе. Процесс оценки 
состояния защищенности компьютерных систем состоит из нескольких этапов. Это 
формирование эталонных значений, оценка и формирование текущего значения и сравнения 
полученного значения с эталонными и на основе чего формирования заключения об уровне 
защищенности оцениваемой компьютерной системы. Приведены соответствующие расчеты 
по оценке состояния защищенности компьютерных систем. Логико-лингвистический подход 
можно применить для построения модели формирования нечетких параметров, которые 
можно использовать для повышения эффективности технологий в системе обнаружения атак. 
Проблема защиты информации в компьютерных системах является относительно новой, 
однако с развитием информационных технологий и тотального использования компьютерных 
систем и сетей во всех сферах жизни людей эта проблема требует все большего внимания. На 
сегодня в сфере защиты информации сформировалась достаточно мощная индустрия, 
ориентированная на решение основных вопросов безопасности. Безопасность зависит от 
состояния базовых характеристик безопасности информации и от успешности реализации той 
или иной угрозы. 

Ключевые слова: логико-лингвистический подход, эталонные значения, защита 
информации, компьютерные системы. 

Prof. Lenkov S.V., Ph.D. Krasil'nikov SR, Krizhansky R.A. 
ASSESSMENT OF SAFETY IN COMPUTER INFORMATION SYSTEMS  

BASED LOGICAL APPROACH LINGUISTIC 
 

The article describes the method of assessing the security state of the information in computer 
systems based on the logical-linguistic approach. The process of assessing the state of computer security 
systems consists of several stages. It is the formation of the reference values, the evaluation and formation 
of the current value and compare the value obtained with the reference and the basis on which to 
conclude the formation of the level of security of the computer system being evaluated. The corresponding 
calculations to assess the state of security of computer systems. Logico-linguistic approach can be used to 
build the model of formation of the fuzzy parameters, which can be used to improve efficiency 
technologies in intrusion detection system. The problem of protection of the information in computer 
systems is a relatively new, but with the development of information technology and the total use of 
computer systems and networks in all aspects of people's lives, this problem requires more attention. At 
present, formed a sufficiently powerful industry, focused on addressing the major security issues in the 
field of information security. Security depends on the basic characteristics of information security and the 
success of the implementation of a threat. 

Keywords: logical-linguistic approach, reference values, information security, computer systems. 
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УДК 32.973.202:07.681                                    к.т.н. Марченко-Бабіч О.М. (ВІКНУ) 
 

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ІНШОМОВНИХ ЗМІ В 
ІНТЕРЕСАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ   

 
У статті визначені основні функціональні вимоги до розроблення автоматизованої 

системи моніторингу іншомовних ЗМІ в інтересах забезпечення інформаційної безпеки. 
Береться до уваги фактор компетентності фахівців-розробників та визначаються основні 
етапи розробки. Приділяється увага особливостям організації мовної системи, зокрема рівням 
організації та структурі тексту. Визначається модель автоматизованого опрацювання тексту, 
що включає поєднання математичного апарату із оптимальним набором властивостей щодо 
аналізу тексту, у тому числі перевагами, важливими на даному етапі дослідження. 
Встановлюються елементи, що являють інтерес для розпізнавання при розмічуванні тексту. 
Запропоновано основні групи семантично-забарвлених лексичних одиниць для розпізнавання у 
тексті. Блок Cентимент-аналізу визначений основним інструментом оцінювання тексту на 
рівні розробки лінгвістичного забезпечення системи.   

Ключові слова: природномовний, система, структура, рівні мовної системи, тезаурус, 
розпізнавання, Cентимент-аналіз.   

 
Вступ. Сучасний інформаційний простір наповнений повідомленнями засобів масової 

інформації (ЗМІ), що висвітлюють події різних країн, у тому числі й України. Обсяги 
інформаційного контенту та існування його вже у стані безперервних потоків, які 
визначають стан інформаційного простору, вказують на те, що пошук необхідної інформації 
потребує не лише певних затрат часу, але, передусім, розробки відповідних спеціалізованих 
пошукових систем різної спрямованості.  

Оскільки висвітлення подій про Україну в іноземних ЗМІ зазвичай здійснюється 
іноземними мовами, то опрацювання та аналіз інформаційних повідомлень вимагає значних 
витрат часу, ускладнюючи процес виявлення інформаційних джерел та своєчасне реагування 
на них. Тому вкрай важливо забезпечення процесу моніторингу іноземних ЗМІ сучасними 
програмно-математичними засобами для автоматизованого виявлення інформаційних джерел 
у серед таких ЗМІ та своєчасного реагування.   

Аналіз останніх досліджень. В ході досліджень за даним напрямом останнім часом 
приділяється увага удосконаленню засобів оперативного й поглибленого аналізу 
інформаційних масивів,  у тому числі текстових повідомлень ЗМІ.  Так,  це може досягатись 
шляхом автоматизації процесу багатовимірної аналітичної обробки повідомлень ЗМІ, що 
включає інтеграцію процесу обробки даних та динамічної актуалізації вихідних умов з 
відповідних інформаційних джерел [1]. Для аналізу інформаційного контенту і 
прогнозування його розвитку в Інтернет-просторі у [2] запропоновано інструментарій, що 
поєднує пошук релевантних джерел, аналіз вибраного контенту, прогноз його розвитку, і 
складається з математичних методик та технологічних компонувань даних у єдиний профіль 
для конкретної галузі застосування за напрямом інформаційної безпеки. Про зростаючу 
важливість моніторингу та контролю відповідними державними структурами різних сфер 
суспільно-політичного життя свідчить і те, що на даний час проводиться розробка системи 
виявлення терористичної загрози в Інтернет-комунікаціях з боку деяких країн в інтересах 
структур безпеки Європейського союзу [3].  

Проте, незважаючи на значний науковий доробок у даній сфері, аналіз проблемних 
питань в автоматизованому опрацюванні інформаційних повідомлень [4] свідчить, що 
однією з найслабших ланок є процедура побудови формальної моделі їх семантики. Також 
недостатня увага приділялась розробці програмно-математичних засобів опрацювання 
зарубіжних іншомовних ЗМІ в інтересах інформаційної безпеки України з приділенням уваги 
лінгвістичній складовій цього процесу.  

Тому метою і основним змістом статті є визначення основних вимог до системи 
автоматизованого моніторингу зарубіжних іншомовних ЗМІ в інтересах інформаційної 
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безпеки України,  з урахуванням особливостей як лінгвістичного компоненту,  так і воєнно-
політичної обстановки саме для нашої держави.  

Викладення основного матеріалу. Зазвичай основним методом моніторингу в 
центральних органах виконавчої влади є пошук інформації в Інтернет за напрямом діяльності 
за допомогою ключових слів. При цьому значний інтерес для опрацювання інформації 
становить аналітико-прогностичний напрям, виконання завдань за яким дозволяє сприяти 
управлінню державними процесами та є необхідним у діяльності інформаційно-аналітичних 
підрозділів державних структур, у тому числі Міністерства оборони України [5].  

Тому в інтересах інформаційної безпеки України необхідним є створення вітчизняних 
засобів, які повинні здійснювати моніторинг текстів іншомовних ЗМІ щодо подій в Україні 
та виконувати аналітико-прогностичні завдання.   

Основні функції системи моніторингу іншомовних ЗМІ повинні бути такими:  
- збір в Інтернет іншомовних повідомлень іноземних ЗМІ про події в Україні; 
- їх аналіз.   
Система повинна враховувати сучасні досягнення в галузі кібернетики, комп’ютерної 

лінгвістики, психолінгвістики та психології. У розробці необхідна також участь фахівців-
лінгвістів, які повинні володіти іноземними мовами, що є важливим інструментом у даному 
дослідженні,  на рівні,  достатньому для здійснення аналізу тексту на предмет відповідності 
його окремих компонентів умовам дослідження. Результати їх роботи повинні бути включені 
до бази знань підсистеми визначення емоційної тональності та підсистеми прогнозування 
реакцій аудиторії, які повинні увійти до системи моніторингу. Відповідна база знань повинна 
бути покладена в основу блоку Сентимент-аналізу (Sentiment-analysis) системи та 
безпосередньо впливати на прийняття нею рішення щодо змісту повідомлення.  

Створення системи передбачає два основні етапи розробки:  
- розробка лінгвістичного забезпечення;  
- розробка програмного забезпечення.  
Етап розробки лінгвістичного забезпечення включає аналіз природномовних текстів. 

Він повинен бути спрямований на формування поняттєвої структури, тобто на автоматичний 
витяг знань з іншомовних текстів та їх прагматичну інтерпретацію в термінах поставленої 
задачі.  При цьому кожен текст розглядатиметься як об’єкт різних рівнів аналізу:  як знакова 
система, як граматична система та як система знань про предметну галузь. Через те, що 
кожен рівень має свої особливості, свої засоби вираження, він передбачатиме наявність 
відповідних методів обробки.  

Лінгвістичне розпізнавання знань з предметної галузі відображатиме морфологічний, 
синтаксичний та семантичний рівні мовної системи. На лінгвістичному етапі розроблення 
системи слід побудувати поняттєву структуру тексту. Вона включатиме тезаурус, структура 
якого орієнтована на завдання дослідження. Результати графемного та синтаксичного 
розпізнавання є вхідними даними для семантичного розпізнавання, як і еталонні моделі з 
тезаурусом понять, тезаурусом відношень і тезаурусом логіко-семантичних відношень. На 
етапі семантичного розпізнавання всі фрагменти тексту повинні бути об’єднані в єдину 
логіко-семантичну структуру, обробка полягатиме в узагальненні та уніфікації понять, 
відношень та їх характеристик. Сутність процесу становить виділення головної ядерної 
структури, що відображає, про що йдеться у тексті. Структуру можна формалізовано 
представити у вигляді ядерного ланцюга:  

S (суб′єкт)         А (дія)         О (об’єкт) 
Така ядерна структура є універсальною і має багато різних інтерпретацій (“хто про що”, 

“хто що робить” тощо). Ядерна структура повинна супроводжуватись додатковою 
інформацією про кожен її елемент. Цю модель слід наповнювати безпосередньо з тексту.   

Заключною на цьому етапі є процедура семантико-прагматичного розпізнавання [6].  
Її завдання передбачає інтегрування поняттєвої структури тексту до бази знань. 

Вхідними даними для цієї процедури є тезауруси з предметної області та результати 



 

 121 

семантичного розпізнавання. Для формування бази знань необхідно створити текстовий 
корпус з розмічених іншомовних текстів.   

В основу функціонування системи на даному етапі пропонується покласти Модель 
Байєса, зокрема простий імовірнісний класифікатор, заснований на застосуванні Теореми 
Байєса зі строгими (наївними) припущеннями про незалежність − так званий Наївний 
байєсовський класифікатор [8].  Його використання має такі переваги:  

- здатність до ефективного навчання; 
- мала кількість даних для навчання, необхідних для оцінки параметрів, що потрібні для 

класифікації.  
Моделі Байєса повинна бути надана навчальна вибірка, за якою модель навчатиметься, 

та розраховуються вагові коефіцієнти (вірогідності для слів). Після цього модель, що 
навчається, стане здатною аналізувати вхідні тексти.  

Процес аналізу тексту передбачатиме подачу текстового документу на вхід програми. 
На виході повинен бути виданий опрацьований текст із розміченими лексичними одиницями, 
де визначено, який сегмент тексту містить емоційний заряд і спонукає до відповідного 
реагування. 2 основні фази існування програми включатимуть:  

- фазу навчання; 
- фазу експлуатації.  
В ході навчання програми повинно проводитись обчислення вагових коефіцієнтів по 

розмічених зразках. В ході експлуатації програма, що вже навчилась, повинна знаходити 
лексичні одиниці з певним емоційним навантаженням, оцінювати його та аналізувати. 

На початковому етапі для визначення програмі завдань з розмічування тексту слід 
встановити, які саме його елементи становлять інтерес для розпізнавання. На даному етапі 
досліджень передбачається їх представлення двома групами семантично-забарвлених 
лексичних одиниць: першої − з лексичних одиниць, що формують емоційну тональність 
тексту; другої – з відповідників, що мають відношення до функціональних психічних станів 
людини.  

Вищезгадана лексика повинна опрацьовуватись за допомогою сентимент-аналізу. 
Сентимент-аналіз (Sentiment-analysis) − це область комп'ютерної лінгвістики, що займається 
вивченням думок і емоцій у текстових документах і являє собою сукупність методів, 
розрахованих на автоматичне виявлення емоційної оцінки (тональності, або сентименту), 
вираженої в тексті. Такий аналіз дозволяє охарактеризувати емоційне забарвлення тексту − 
позитивне, негативне або нейтральне, виявити суб'єкт і об'єкт цього тексту [9].   

Виходячи з того, що до блоку сентимент-аналізу повинна входити лексика, яка 
позначає властиві психіці людини явища, то у даному випадку інтерес представляють 
особливості функціонування психіки при певних зовнішніх впливах.  

Висновки. В сучасних умовах безпеки опрацювання іншомовних ЗМІ повинно 
включати функції аналізу та прогнозування. Розробка відповідної системи передбачає роботу 
над створенням блоку лінгвістичного забезпечення з подальшим створенням блоку 
програмного забезпечення.   

Робота над лінгвістичним забезпеченням передбачає аналіз природномовних текстів із 
відображенням морфологічного, синтаксичного, семантичного та прагматичного рівнів 
мовної системи. Дані, отримані з аналізу текстів, повинні бути покладені в основу бази 
знань, яку формує текстовий корпус з розмічених іншомовних текстів.   

Однією з найбільш відповідних моделей для функціонування системи є Модель Байєса, 
яка здатна до швидкого навчання та не потребує великої кількості набору ознак для 
прийняття рішення. Інструментом опрацювання лексики бази знань варто вибрати 
сентимент-аналіз, що дозволить врахувати особливості функціонування психіки людини при 
зовнішніх впливах на неї.  

Усе це покликано забезпечити оперативне виявлення інформаційних джерел серед 
іноземних ЗМІ та своєчасне реагування.   

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА ИНОЯЗЫЧНЫХ СМИ В 
ИНТЕРЕСАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
В статье определены основные функциональные требования к разработке 

автоматизированной системы мониторинга иноязычных СМИ в интересах обеспечения 
информационной безопасности. Принимается во внимание фактор компетентности 
специалистов-разработчиков и определяются основные этапы разработки. Уделяется внимание 
особенностям организации языковой системы, в частности уровням организации и структуре 
текста. Определяется модель автоматизированной обработки текста, которая включает 
объединение математического аппарата с оптимальным набором свойств относительно 
анализа текста, в том числе преимуществами, важными на данном этапе исследования. 
Устанавливаются элементы, которые представляют интерес для распознавания при разметке 
текста. Предложены основные группы семантически-окрашенных лексических единиц для 
распознавания в тексте. Блок Cентимент-анализа определен как основной инструмент 
оценивания текста на уровне разработки лингвистического обеспечения системы.   

Ключевые слова: естественноязыковой, система, структура, уровни языковой системы, 
тезаурус, распознавание, Cентимент-анализ 
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THE BASIC REQUIREMENTS FOR THE FOREIGN LANGUAGE MASS MEDIA 

 MONITORING SYSTEM FOR THE PURPOSE OF THE INFORMATION SECURITY 
 
 
The article defines the basic requirements for the foreign language mass media automated 

monitoring system for the purpose of the information security. The factor of professional competence of 
the system developers is taken into consideration, and the main phases of development are defined. The 
attention for the features of the language system organisation is paid particularly for the main levels of 
the text structure and organisation. The model of the automated text processing is defined. It includes 
mathematical apparatus combined with text analysis optimum signs set. Besides, advantages considerable 
for the current stage of research are taken into account. Elements important for the indication in the 
process of text marking are set. Basic groups of semantically coloured lexical units are proposed for their 
identification in the text. The Sentiment Analysis block is set as the principle tool for the text evaluation 
on the level of the system linguistic support.    

Key words: in natural language, system, structure, language system levels, thesaurus, identification, 
Sentiment-analysis.   
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ДЕФІНІЦІЇ ПОНЯТТЯ “ГІБРИДНА ВІЙНА” 
 

У статті досліджено різноманітність поглядів щодо дефініції поняття “гібридна війна”, 
з’ясовано його сучасне трактування, розкрито характерні особливості конфліктів із 
використанням зазначеного типу ведення війни. З’ясовано, що основою ведення “гібридної війни” 
є інформаційно-психологічна складова, а об’єктом впливу стає насамперед суспільна свідомість, 
а не збройні сили чи інфраструктура країни. Крім того, встановлено, що гібридні загрози мають 
нечітку форму, отже їх важко виокремити, виявити, ідентифікувати та організувати 
відповідну протидію. Зауважено, що у геополітичному контексті поняття “гібридна війна” 
застосовується у сфері операцій спеціальних сил та поєднує досвід жорстких протистоянь з 
погрозами міжнародній безпеці, боротьби з тероризмом й екстремізмом державних та 
недержавних суб’єктів. Водночас із особливостями ведення “гібридної війни” визначені її 
складові й різновиди: інформаційна війна, кібернетична війна, асиметрична війна, бойові дії 
тактичних угруповань, терористичні дії (акції), міську партизанську війну, ознаки гуманітарної 
війни, ознаки міжетнічного конфлікту, торговельна війна тощо. Доведено, що планування 
інформаційних операцій є важливою складовою міжвідомчого підходу у прийнятті рішень в 
умовах ведення війни нового “гібридного” типу. 

Ключові слова: “гібридна війна”, засоби масової комунікації, збройні сили, локальні 
конфлікти. 
 

Постановка проблеми. У сучасних умовах, коли ускладнюються глобальні проблеми у 
світі, постійно змінюється воєнно-політична, економічна, екологічна обстановка, 
загострюються національні, релігійні та етнічні протиріччя, найбільш впливові держави світу 
переглянули свої стратегії національної безпеки і почали більш рішуче реалізовувати 
національні інтереси із застосуванням воєнно-силових методів. 

У наслідок чого світ стрімко занурюється в хаос великих і малих війн, етнополітичних і 
релігійних конфліктів. У рамках системи міжнародних відносин з’являється глобальна 
критичність, яка здатна підривати фундаментальні основи існуючого світогляду. Посилення 
суперечливого характеру процесів глобалізації свідчить про серйозні дефекти в системі 
міжнародної безпеки. В умовах лавиноподібного нарощення проблем і протиріч “стихія” 
глобалізації виходить із-під контролю і призводить до хаотизації міжнародних відносин. 

Одним із наслідків критичності, що формується у сфері міжнародних відносин, є поява 
конфліктів нового гібридного типу, у тому числі з використанням невійськових способів 
досягнення політичних і стратегічних цілей у боротьбі з противником. 

Очевидно, що в основі таких конфліктів лежать цілком умотивовані інтереси, ідеї та 
цілі воєнно-політичних сил, які не можуть або не бажають врегулювати суперечності, що 
існують або виникають між ними, без застосування сил і засобів збройної боротьби. Типи 
воєнних конфліктів досліджено в [1–4]. Проте термін “гібридна війна” не є визначеним, 
вживається неофіційно, є дискусійним та потребує дослідження. 

Огляд останніх досліджень та публікацій. Визначенню поняття “гібридна війна” та 
дослідженню його змісту присвячено чимало наукових робіт та коментарів експертів. 
Відомий американський військовий теоретик Френк Хоффман одним із перших зазначив,  
“…війни сучасної епохи характеризує процес гібридизації, у рамках якого змішуються 
традиційні форми війни, кібервійни, організованої злочинності, іррегулярних конфліктів, 
тероризму і т. п.” [5]. Щоб охарактеризувати нову військову реальність, він запропонував 
термін “гібридна війна”. 

У неофіційних джерелах інформації “гібридна війна” розглядається як один із видів 
ведення війни. Так Інтернет-енциклопедія “Вікіпедія” тлумачить “гібридну” війну (англ. 
Hybrіd warfare) як “воєнну стратегію, що поєднує звичайну війну, малу війну і кібервійну” 
зауважує, що цей термін використовують, коли потрібно охарактеризувати  складну 
динаміку бойового простору (англ. Battlespace), що передбачає легку адаптацію та гнучку 
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реакцію. Заслуговує на увагу визначення, запропоноване американським військовим 
теоретиком, автором книги “Случайная герилья” (англ. “The Accіdental Guerіlla”) Девідом 
Кілкалленом: “…Гібридна війна – це краще визначення сучасних конфліктів, вона містить у 
собі комбінацію партизанської та громадянської воєн, а також заколоту й тероризму” [6]. 

В мережі Інтернет можна знайти багато трактувань поняття “гібридна війна”. 
Наприклад, підполковник корпусу морської піхоти США Б. Неммет вважає, що “гібридна 
війна” є сучасним видом партизанської війни, що об’єднує новітні технології та сучасні 
методи мобілізації [7].  Полковник сухопутних військ США Дж.  Мак Куен стверджує,  що 
гібридні бойові дії є основним методом військових дій в асиметричній війні, що розвивається 
на трьох полях бою: серед населення конфліктної зони, населення власної країни, 
міжнародної спільноти [8]. Представник військово-морських сил США Р. Ворк переконує, 
що “ворожі війська можуть навіть використовувати “гібридних військових”, законспірованих 
серед цивільного населення”[9].  

Для вироблення усталених поглядів на можливі воєнні конфлікти майбутнього у 
2009 році у НАТО був представлений документ “Multiple futures project – Navigating towards 
2030” (“Проект визначення множини варіантів майбутнього – навігація у 2030 рік”) [10], у 
якому наводилися погляди на можливі варіанти розвитку середовища безпеки й характеру 
можливих воєнних конфліктів. Одним з напрямів розвитку Альянсу визначалося 
“пристосування до вимог гібридних загроз”. Сутність такого типу загроз полягає в тому, що 
можливий супротивник уникатиме прямого зіткнення із силами НАТО в “конвенційних 
операціях”, натомість застосовуватиме іррегулярні сили й асиметричні форми протиборства. 
Прогнозується, що “гібридний супротивник” охоплюватиме регулярні й іррегулярні сили, 
терористичні та кримінальні елементи, котрі взаємодіятимуть між собою в різних “змішаних 
режимах”. Зауважимо, що “гібридний супротивник” не дотримуватиметься міжнародного 
права війни. 

У цьому ж році автор монографії “Стратегічні наслідки гібридних воєн: теорія 
перемоги” генерал-лейтенант Військово-повітряних сил США Д. Ласіка відокремив 
характерні особливості “гібридних воєн” [11]. Він стверджує, що, по-перше, основою 
ведення “гібридних воєн” є їхня інформаційно-психологічна складова, а об’єктом впливу 
ініціатора “гібридної війни” стає насамперед суспільна свідомість, а не збройні сили чи 
інфраструктура. По-друге, гібридні загрози мають нечітку форму, їх важко виокремити, 
виявити, ідентифікувати та організувати відповідну протидію. 

Коментуючи події в Україні у квітні 2014 року колишній радник з питань безпеки при 
ООН і НАТО, член верхньої палати парламенту Нідерландів генерал-майор у відставці 
Франк Ван Каппен, дав таке визначення змісту зазначеного поняття: “…гібридна війна – це 
змішання класичного способу ведення війни з використанням нерегулярних збройних 
формувань.  Держава,  що веде гібридну війну,  проводить операцію з недержавними 
виконавцями – бойовиками, групами місцевого населення, організаціями, зв’язок з якими 
формально повністю заперечується. Ці виконавці можуть робити такі речі, які сама держава 
робити не може, тому що зобов’язана додержуватися Женевської та Гаазької конвенцій про 
закони сухопутної війни, міжнародних домовленостей з іншими країнами. Усю брудну 
роботу можна перекласти на плечі недержавних формувань” [12]. 

Різноманітність поглядів авторів щодо визначення поняття “гібридна війна” пов’язана 
із певними особливостями, які обумовлюються їх власним військовим досвідом. В таких 
умовах відображення дійсності можливе лише завдяки ґрунтовному аналізу подій,  які 
відбуваються у період проведення Антитерористичної операції на території Донецької та 
Луганської областей та окупації території Автономної республіки Крим із врахуванням 
досліджень видатних політичних та військових діячів. Отже, метою наукової статті є 
визначення сутності й змісту поняття “гібридна війна”.  

Виклад основного матеріалу. Великий тлумачний словник сучасної української мови 
трактує значення слова “гібрид” як: 1) тваринний або рослинний організм, виведений за 
допомогою гібридизації; 2) помісь (переносне значення у розмовному стилі) [13]. У 
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Відкритому тлумачному словнику англійської мови вираз “гібридна війна” порівнюється з 
неологізмом, який трактується як війна, що поєднує традиційні бойові дії збройних сил із 
діями нерегулярних збройних формувань із застосуванням інформаційних операцій та 
операцій у кіберпросторі, тобто бойові дії у всьому “діапазоні” конфлікту. 

Американські фахівці, які вперше застосували термін “гібридний” у військовому 
контексті широко використовують терміни “гібридна війна” та “гібридна загроза” у 
документах останніх років. Під “гібридною війною” вони розуміють: 1) неоголошені таємні 
військові дії, у ході яких протиборча сторона атакує державні структури та регулярну армію 
противника за допомогою місцевих бунтівників і сепаратистів, що мають підтримку зброєю і 
фінансами із-за кордону та від деяких внутрішніх структур (олігархів, організованої 
злочинності, націоналістичних і псевдорелігійних організацій); 2) використання комбінації 
звичайних, нерегулярних та асиметричних дій у поєднанні з інформаційно-психологічними 
маніпуляціями, політичним та ідеологічним конфліктом. У геополітичному контексті 
“гібридна війна” узагальнює нове поняття, яке застосовують головним чином у сфері 
операцій спеціальних сил,  воно поєднує досвід жорстких протистоянь з погрозами 
міжнародній безпеці та боротьби з тероризмом й екстремізмом державних і недержавних 
суб’єктів. 

У свою чергу військовослужбовці морської піхоти США використовують термін 
“гібридний” для того, щоб відобразити потенційну загрозу від регулярних і нерегулярних 
збройних сил, та не розглядають “гібридну війну” як нову форму ведення війни, а радше 
синонімом “конфлікту за повним діапазоном”. Не випадково департамент оборони США 
запропонував використовувати у документах термін “операція за повним діапазоном” (full 
spectrum operation) замість терміну “гібридна війна” (hybrid warfare) [14]. 

Так звані “гібридні війни”  –  це не є новим веденням війни,  а поєднання бойових дій 
збройних сил з діями нерегулярних збройних формувань. Таку думку виказує і український 
вчений В. П. Горбулін, який констатує, що сьогодні Україна фактично перебуває у стані 
війни, особливістю якої є її так званий “гібридний” характер. Кожен конкретний елемент 
“гібридної”  війни не новий по суті й використовувався майже в усіх війнах минулого,  але 
унікальним є узгодженість і взаємозв’язок цих елементів, динамічність та гнучкість їх 
застосування, а також зростання ваги інформаційного чинника. При чому інформаційний 
чинник часто стає самостійним складником і виявляється не менш важливим ніж військовий 
[15]. 

Інша річ, коли йдеться про тлумачення терміну “гібридна загроза”. У документах 
НАТО такий термін сформульовано наступним чином: “гібридна загроза – це загроза від 
нинішнього або потенційного супротивника (внутрішнього або зовнішнього) та терористів, із 
можливістю одночасного застосування традиційних і нетрадиційних засобів боротьби для 
досягнення своїх цілей”. 

Посилання на “гібридні загрози” є в новій доктрині сухопутних військ збройних сил 
США, де “гібридна загроза” визначається як “… різноманітне та динамічне поєднання 
регулярних сил, нерегулярних збройних формувань, дій терористів, кримінальних елементів, 
або сукупність усіх цих сил та елементів, об’єднаних для досягнення взаємно зацікавлених 
цілей”. 

“Гібридна війна” ведеться як внутрішніми силами, що мають на меті послабити або 
повалити владу, так і зовнішніми. Дії зовнішніх сил полягають у сприянні сепаратистам та 
терористам у вербуванні прихильників і їх підготовці, впливі на економіку та соціальну 
сферу, координації дипломатичних зусиль, а також проведенні окремих силових акцій. Для 
таких цілей залучають сили спеціальних операцій, розвідки, сформовані заздалегідь 
формування сепаратистів, терористів, групи бойовиків, групи організованої злочинності, які 
також здійснюють масштабний інформаційно-психологічний вплив на населення, особовий 
склад збройних сил і правоохоронних органів, органи влади з використанням усього 
діапазону інформаційно-комунікаційних технологій. 
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Аналіз досвіду ведення “гібридних війн” у Югославії, Іраку, Афганістані, Сирії, Лівії, 
Грузії, а тепер і в Україні свідчить про те, що така війна виходить за рамки традиційних 
понять про неї, вона набуває комбінованого характеру, перетворюючись на клубок 
політичних інтриг, запеклої боротьби за політико-економічне домінування над країною, за 
території, ресурси й фінансові потоки. Жертвами ведення такої війни зазвичай стають мирні 
жителі, передусім найбеззахисніші категорії населення: люди похилого віку, жінки й діти. В 
умовах такого конфлікту проблематично відрізнити правих від винуватих,  ворогів від 
союзників, простих мирних громадян від терористів, найманців і бойовиків. 

Змістом воєнних дій у війні цього типу стає не тільки фізичне знищення збройних сил 
противника, а й деморалізація й нав’язування агресором своєї волі всьому населенню 
держави. Фактично реалізується класична ідея відомого китайського стратега Сунь Цзи: 
“Сто разів поборотися й сто разів перемогти – це не краще із кращого; краще із кращого – 
скорити військо противника, не борючись” [16]. 

Сьогодні сутність поняття “гібридна війна” доцільно розглядати з урахуванням 
особливостей агресивних дій Російської Федерації (РФ) проти України. 

По-перше, слід акцентувати увагу раптовій появі прихованої до певного часу армії, 
солдати якої без будь-яких розпізнавальних знаків, добре підготовлені до розпалювання 
заворушень та ведення вуличної боротьби, отримують позитивну назву, що широко 
розповсюджується в засобах масової комунікації (ЗМК): “зеленые человечки”, “вежливые 
люди”. Офіційно жодна держава не визнає відправлення власних військ (сил) до іншої 
країни. Солдати не керуються визначеними міжнародними законами, правилами та 
конвенціями, що загально регламентують ведення війни. Це свого роду гібриди солдат і 
терористів (ГСТ): закриті обличчя, відсутні документи, що визначають реальну державну 
належність; утаємничені органи керівництва ними, накази яких розраховані на досягнення 
воєнно-політичних інтересів країни-агресора; мають сучасні зразки озброєння та 
спорядження, але за дії яких ніхто не бере на себе відповідальності. 

Відсутність очевидного лідера-керівника цими арміями (формуваннями) заважає як 
державі, так і міжнародній спільноті виступати з діями у відповідь, оскільки залишається 
незрозумілим, з ким необхідно вести переговори з питань припинення вогню, опору або 
обміну полоненими. Як наслідок, з початком збройних зіткнень зупинити їх практично 
неможливо або вкрай важко. Крім того, місцеве населення ставиться в умови: 1) на території, 
що контролюється, негайно вводяться “воєнний стан” та “комендантська година”; 2) “хто не 
з нами – той проти нас”, це означає, що той, хто не підтримує вимоги банд формувань, є 
ворогом в умовах воєнного стану. 

По-друге, “гібридна війна” в Автономній Республіці Крим мала чітко окреслену 
віртуальну інформаційну компоненту. Якщо називати її пропагандою, це було б зменшенням 
віроломної та отруйної природи цієї інформаційної війни. Принципи електронної кібератаки 
були трансформовані в неконтрольований безперешкодний потік російськомовної 
дезінформації, що сповіщала про нову війну з “фашистами”. Було створено версію 
реальності щодо утиску, переслідування та залякування російськомовного населення 
України, яка розповсюджувалась для дестабілізації ситуації в державі. Іноземні інформаційні 
агентства висвітлювали ці фальшиві новини таким чином, ніби вони дійсно мали підстави 
для обговорення. Як наслідок, фальсифікації, розгубленість та страх, викликаний ними, 
заважали швидко реагувати на дії РФ та послабляли рішучість тих, хто мав це робити.  

По-третє, використання РФ фінансових ринків як інструменту для виправдання своїх 
дій та запобігання відчутним для себе міжнародним санкціям. Багатство енергетичних 
запасів Росії дозволило їй налагодити з провідними країнами світу “ділові відносини”, які 
ґрунтуються на взаємній фінансовій вигоді, що також стало ще однією потужною та 
прихованою зброєю. 

Одночасно з особливостями ведення “гібридної війни” можна відділити її складові й 
різновиди: інформаційна війна, яку розв’язало російське керівництво проти України й 
світової спільноти. Необхідність мінімізації людських втрат і забезпечення підтримки  
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воєнних дій власним населенням та світовою спільнотою зміщує акценти у війні в бік 
уникнення прямих зіткнень збройних сил держав – учасників конфлікту, проведення 
потужних інформаційних операцій з метою впливу на суспільство з намаганням досягти 
цілей війни “чужими руками”; кібернетична війна що передбачає атаки на урядові, відомчі та 
банківські сервери, на системи військового управління тощо; асиметрична війна має ознаки 
громадянської війни; бойові дії тактичних угруповань; терористичні дії (акції); так звану 
“міську герилью” – міську партизанську війну; ознаки гуманітарної війни (накшталт війни в 
Косово); ознаки міжетнічного конфлікту між кримськими татарами й кримським населенням, 
яке “підтримало” анексію Криму; торговельна війна; “виринаюча війна” (створення 
керованого хаосу для впливу на політику країни-жертви агресії). 

Ознаками керованого хаосу, створеного в Україні в ході гібридної війни є: 
залучення до протиборства незаконно створених збройних формувань, найманців, 

представників криміналітету, диверсійно-розвідувальних сил спеціальних операцій, 
підрозділів (фахівців) та засобів озброєння збройних сил та силових відомств РФ; 

втягування цивільного населення в конфлікт як за обов’язковою мобілізацією в умовах 
військового стану, добровільних чи найнятих за платню “живих щитів”; 

загроза задіяння збройних сил, які розгортаються вздовж державного кордону, у разі 
застосування протиборчою стороною військової сили проти власного “мирного населення”; 

блокування спроб міжнародної спільноти врегулювати конфлікт відповідно до норм 
міжнародного права; 

потужний інформаційно-психологічний вплив, спрямований на дестабілізацію 
обстановки всередині держави, зниження довіри населення до діючої системи влади, 
забезпечення підтримки дій інсургентів, створення негативного іміджу державної влади як в 
державі так і на міжнародній арені; 

максимально можливе посилення протистояння в економічній, дипломатичній, 
інформаційній та інших сферах. 

Відповідно для ефективного протистояння процесам, які притаманні “гібридним 
війнам” сучасності необхідним є розуміння її сутності, вивчення особливостей її ведення та 
визначення самого поняття на державному рівні. 

Тому, власне, “гібридну війну” можна в загальних рисах визначити як сукупність 
заздалегідь підготовлених та оперативно реалізованих дій військового, дипломатичного, 
економічного, інформаційного характеру, спрямованих на досягнення стратегічних цілей. ЇЇ 
ключове значення полягає у підпорядкуванні інтересів однієї держави іншій в умовах 
формального збереження політичного устрою країни. До базових компонентів “гібридної 
війни” можна віднести традиційні та нестандартні загрози, тероризм, підривні дії, новітні і 
нешаблонні інформаційні технології для протидії супротивникові, який є більш могутнім 
військово та політично. 

Висновки. Аналізуючи поняття “гібридна війна”, варто звернути увагу українських 
військових фахівців на особливості вживання терміну “гібридна війна”. Крім того, 
визначення сутності “гібридної війни” дозволить фахівцям використовувати його у 
подальшому при формулюванні базових принципів побудови системи національної безпеки 
та оборони України, реформуванні й модернізації Збройних Сил України та інших 
державних структур. Що, у свою чергу, надасть можливість повної інтеграції стратегічних 
комунікацій, зв’язків із громадськістю та інформаційних заходів в усі аспекти діяльності 
Збройних Сил України. При цьому, питання здійснення інформаційних операцій повинно 
стати головною темою у будь-якому міжвідомчому підході у прийнятті рішень в умовах 
ведення “гібридної війни”. 
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ДЕФИНИЦИЯ ПОНЯТИЯ “ГИБРИДНАЯ ВОЙНА” 

 
В статье исследованы разнообразные взгляды относительно дефиниции понятия 

"гибридная война", выяснена его современная трактовка, раскрыты характерные особенности 
конфликтов с использованием указанного типа ведения войны. Установлено, что основой 
ведения “гибридных войн” является информационно-психологическая составляющая, а 
объектом воздействия становится прежде всего общественное сознание, а не вооруженные 
силы или инфраструктура страны. Кроме того, установлено, что указанные угрозы имеют 
нечеткую форму, значит их трудно выделить, обнаружить, идентифицировать и организовать 
соответствующее противодействие. Замечено, что в геополитическом контексте понятие 
“гибридная война” применяется в сфере операций специальных сил и объединяет опыт 
жестких противостояний угрожающих международной безопасности, борьбы с терроризмом и 
экстремизмом государственных и негосударственных субъектов. В то же время, вместе с 
особенностями ведения “гибридной войны” определены ее составляющие и разновидности: 
информационная война, кибернетическая война, асимметричная война, боевые действия 
тактических группировок, террористические действия (акции), городская партизанская война, 
признаки гуманитарной войны, признаки межэтнического конфликта, торговая война и т.д. 
Доказано, что планирование информационных операций является важной составляющей 
межведомственного подхода при принятии решений в условиях ведения войны нового 
"гибридного" типа. 

Ключевые слова: “гибридная война”, средства массовой коммуникации, вооруженные силы, 
конфликты, международная безопасность, информационные операции. 

 
Ph.D Mikheev Yu.I., Ph.D Cherniavsky G.P., Ph.D Turchenko Y.V., Ph.D Pinchuk O.I.,  

DEFINITION OF THE CONCEPT “HYBRID WARFARE” 
 
The article provides for the diversity of views on the definition of the concept “Hybrid Warfare”, the 

up-to-date interpretation of which has been cleared up, the characteristics of conflicts involving this type 
of warfare have been identified. It has been found that an information-psychological element was the 
basis of “Hybrid Warfare” while targeting primarily public consciousness rather than the armed forces or 
State’s infrastructure. Moreover, it has been identified that the indicated threats had ambiguous nature 
thus it is difficult to single out, detect and identify them to organize an appropriate response. It has been 
noted that the concept “Hybrid Warfare” was used in the realm of Special Forces operations in 
geopolitical terms integrating the experience of severe confrontations threatening international security, 
combating terrorism and extremism of state and non-state actors. Along with the features of “Hybrid 
Warfare” its components and types have been defined i.e., information warfare, cyber warfare, 
asymmetric warfare, task force hostilities, terrorist activities, urban guerrilla warfare, signs of 
humanitarian war, signs of ethnic conflict, the trade war etc. It has been proved that information 
operations’ planning is a significant component of the inter-agency approach to the decision-making 
under conditions of a new type of war – “hybrid” war. 

Keywords: “Hybrid Warfare”, the media, the armed forces, conflicts, international security, 
information operations. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ  
ПРИКОРДОННОЇ БЕЗПЕКИ 

 
У статті досліджено наукові підходи в оцінці викликів та загроз прикордонній безпеці 

Україні. В статті проаналізовані загрози та виклики прикордонній безпеці і місце та роль 
Держприкордонслужби в системі її забезпечення. Відзначається, що система прикордонної 
безпеки може розглядатись як складна система. З метою дослідження та забезпечення 
належного рівня системи прикордонної безпеки актуальною є задача моделювання системи 
прикордонної безпеки.  Для моделювання системи прикордонної безпеки пропонується 
застосовувати алгоритм побудови моделі складної системи з використанням комбінаторного 
методу з обмеженою базою аргументів, який дозволяє вивчати системи з великою кількістю 
аргументів та з визначеною кількістю обов’язкових аргументів.  

Ключові слова: система прикордонної безпеки, складна система, модель системи 
прикордонної безпеки, алгоритм, комбінаторний метод з обмеженою базою аргументів. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Агресивна політика Російської 

Федерації  загострила старі та породила нові загрози та виклики, спричинила нестабільність і 
появу зон активних, «заморожених» і потенційних конфліктів, зокрема навколо України 
та на її території. Тому наша держава  повинна приділяти питанням забезпечення безпеки 
підвищену увагу. Безпека є необхідною умовою суверенітету нашої держави, запорукою 
нормальної життєдіяльності особи, суспільства і держави в цілому. 

Говорячи про національну безпеку, слід зазначити, що це широке, багатокомпонентне 
поняття, яке відображає існуючі військово-політичні, економічні, екологічні, соціокультурні, 
інформаційні та інші загрози для суспільства, держави або нації, що складаються в системі 
глобальних і регіональних взаємовідносин з іншими країнами, етносами, соціальними 
групами, верствами, політичними силами. 

Національна безпека сучасної держави має комплексний характер і складну структуру, 
компоненти якої пов'язані між собою і забезпечують захист різних сфер суспільної 
життєдіяльності держави, особи, суспільства в цілому від відповідних загроз національним 
інтересам і національній безпеці України. 

Специфічним видом національної безпеки є прикордонна безпека, яка визначається як 
стан захищеності життєво важливих інтересів особистості, суспільства і держави у 
прикордонній сфері [1, 2].  

Питання забезпечення необхідного рівня прикордонної безпеки є актуальними, 
особливо в сучасних умовах. На сучасному етапі остаточно сформувався стійкий комплекс 
загроз прикордонній безпеці, такі як агресія збройних сил Російської Федерації та озброєних 
бойовиків на сході України; тероризм, торгівля людьми, незаконна міграція та 
транскордонна (транснаціональна) злочинність. З урахуванням цього можна сказати, що 
прикордонна безпека в системі національної безпеки представляє, відтак, не один з її видів, а 
одну з її специфічних областей, тому що мова йде про безпеку національних інтересів навіть 
не у певному просторі України, а у прикордонній сфері, яка значно ширша за територіальні 
межі держави.  

З метою визначення рівня прикордонної безпеки, здійснення подальших управляючих 
впливів слід розглянути концептуальні підходи до формалізації та моделювання системи 
прикордонної безпеки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної 
проблеми та на які опираються автори. Завданням дослідження проблем забезпечення 
необхідного рівня національної безпеки та її складової - прикордонної безпеки присвячена 
низка робіт, зокрема таких авторів: В. Кириленка, М. Литвина, Г. Ситника, Д. Купрієнка, Ю. 
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Дем’янюка. Питаннями методологічної формалізації та моделювання системи прикордонної 
безпеки займались вчені І. Катеринчук, А. Махнюк, О. Андрощук та інші. 

Разом з тим, в цих дослідженнях питанням концептуальних підходів до моделювання 
системи прикордонної безпеки з метою її дослідження приділялось достатньо мало уваги. 

Мета статті –  дослідження концептуальних підходів до моделювання системи 
прикордонної безпеки для подальшого її дослідження та забезпечення дієвого впливу на 
рівень прикордонної безпеки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для дослідження концептуальних підходів 
до моделювання системи прикордонної безпеки слід більш детально розібратись з сутністю 
цього поняття.   

Потреба у прикордонній безпеці об'єктивно зумовлена й необхідна. Вона служить 
передусім закономірним наслідком утворення держав і процесів територіального 
розмежування між ними, встановлення і збереження кордонів, а також державного 
суверенітету в межах своєї території, наявності односторонніх або взаємних територіальних 
претензій, спроб перегляду існуючих кордонів, загострення прикордонних суперечок і 
переведення їх у стадію відкритого конфлікту, що загрожує ескалацією збройного насильства. 

Крім того, на сучасному етапі остаточно сформувався стійкий комплекс загроз 
прикордонній безпеці, такі як тероризм, торгівля людьми, незаконна міграція та 
транскордонна (транснаціональна) злочинність. Але найбільшою загрозою системі 
прикордонної безпеки на сучасному етапі розвитку Української держави є озброєна агресія 
Російської Федерації на сході та півдні країни.  

Аналіз нормативних актів щодо сутності поняття національна безпека та прикордонна 
безпека [2, 3, 4, 5] дозволяє сформулювати його в такій редакції: ступінь захищеності 
життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави в її прикордонній сфері, при якій 
суспільству, державі та особі не завдається шкоди, а навпаки, створюються умови для 
реалізації їхніх інтересів, пов'язаних із свободою пересування через державний кордон, 
оперативно виявляються та припиняються правопорушення, здійснюється протидія загрозам 
національній безпеці на кордоні та планомірна діяльність з усунення причин їх виникнення. 

Одним з основних суб’єктів системи прикордонної безпеки є Державна прикордонна 
служба. Окрім того, Державна прикордонна служба України є важливою складовою сектору 
безпеки і оборони України. 

Аналіз нормативних актів щодо розвитку сектори безпеки та оборони України [3, 4, 6], 
роботи [7] та місця та ролі ДПСУ в системі забезпечення прикордонної безпеки дозволив 
виділити наступні кризові ситуації та виклики, які впливають на рівень прикордонної 
безпеки і в реагуванні на які задіється ДПСУ.  

В таблиці 1 показаний перелік кризових ситуацій та викликів, в вирішенні яких ДПСУ 
приймає безпосередню участь. 

Таблиця 1 
Перелік кризових ситуацій та викликів, в вирішенні яких ДПСУ  

приймає безпосередню участь 
1. Воєнний конфлікт (локальна, регіональна війна) 
2. Проведення іншою державою або групою держав спеціальних операцій проти 

України (запровадження блокади портів, узбережжя або повітряного простору, 
порушення комунікацій України) 

3. Збройний конфлікт на державному кордоні міжнародного характеру 
4.  Навмисне застосування зброї територією України, а також перехід підрозділів 

збройних сил, інших регулярних і нерегулярних формувань іншої держави, або без 
державної приналежності на територію України без її дозволу 

5. Виникнення прикордонних (включаючи суходіл, повітряний, морський простір) 
збройних сутичок, що зумовлені ескалацією економічних, політичних, соціальних, 
етнічних або релігійних протиріч у відносинах між країнами 

6. Виникнення масових заворушень на політичному, етнічному, релігійному та 
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іншому підґрунті, акції громадянської непокори (страйки, блокування роботи 
органів державної влади, порушення функціонування об’єктів, комунікацій тощо) 

7. Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових 
формувань 

8. Терористичні акти проти України 
9. Погроза або здійснення терористичних актів: проти державних установ, органів 

державної влади та небезпечних промислових об’єктів: із використанням 
літальних апаратів у повітряному просторі України; 

10. Погроза або здійснення терористичних актів: проти громадян України у 
громадських місцях та під час масових заходів;  проти керівництва держави,  
окремих політичних діячів та інших важливих осіб України 

11. Розв’язання на території України дій населення, а також міжнародного 
суспільства,  які миттєво і злагоджено використовуються у вигляді комбінації 
дозволеної зброї, партизанської війни, тероризму та злочинної поведінки для 
досягнення  політичних  цілей  (включно  комбінацію  партизанської  і 
громадянської війни, а також заколоту і тероризму) 

12. Терористичні операції підпільних груп проти цілей, що збуджують у них особливу 
ненависть, теракти з використанням зброї масового знищення 

13. Захист інтересів громадян України і державної власності за кордоном 
14. Захоплення різного роду іноземними організаціями та угрупованнями закордонних 

установ і організацій України (посольств, представництв, торгових місій тощо), 
морських, повітряних суден, інших видів транспорту 

15. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій техногенного характеру, зокрема 
спричинених терористичними актами та диверсіями 

16. Техногенні аварії (катастрофи): на транспорті; з викидом (загрозою викиду) 
небезпечних та шкідливих хімічних, біологічних і радіоактивних речовин, масові 
отруєння; в електроенергетичних системах, на очисних спорудах; у системах 
життєзабезпечення; на об’єктах інформаційної інфраструктури; у системах 
нафтогазового промислового комплексу 

17. Падіння на територію України елементів космічних апаратів, міжконтинентальних 
балістичних, крилатих ракет або висотних літальних апаратів інших країн, що 
пов’язане з їх космічною діяльністю, застосуванням стратегічних засобів ураження 
проти третіх країн тощо 

18. Руйнування будівель та споруд, спричинені терористичними актами та диверсіями 
19. Проведення іншою державою проти України спеціальних інформаційних операцій, 

направлених на підрив обороноздатності, деморалізацію особового складу ЗСУ та 
інших військових формувань 

 
В таблиці 2 показаний перелік кризових ситуацій та викликів, в реагуванні на які ДПСУ 

відводиться допоміжна роль. 
Таблиця 2 

Перелік кризових ситуацій та викликів, в реагуванні на які ДПСУ  
відводиться допоміжна роль 

1. Повномасштабне застосування іншою державою воєнної сили проти України, 
проведення сухопутних, повітряно-космічних, морських операцій з рішучими 
воєнно-політичними цілями 

2. Застосування іншою державою проти України окремих військових підрозділів 
та/або частин, вогневих ударів, сукупно із застосуванням невоєнних засобів, а 
також з узгодженими діями непередбачених законом воєнізованих та/або збройних 
формувань, приватних військових компаній, для досягнення рішучих воєнно-
політичних цілей, окупація України або її окремих територій, примушення воєнно-
політичного керівництва України до певних воєнно-політичних рішень, 
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встановлення прямого або опосередкованого контролю над Україною тощо) 
3. Збройний конфлікт всередині держави 
4. Намагання відокремити від України певні адміністративно-територіальні одиниці, 

зокрема за участю непередбачених законом воєнізованих та/або збройних 
формувань, приватних військових компаній, терористичних, неурядових, етнічних, 
релігійних або інших організацій 

5. Спроби державного перевороту або незаконної зміни конституційного ладу 
6. Дії інших держав щодо поширення свого впливу на внутрішньополітичну 

обстановку в Україні, насамперед на територіях, які вони розглядають як зони 
реалізації національних інтересів (впливу), в районах проживання споріднених 
етносів тощо 

7. Надання військової допомоги Україною іншим державам в рамках дво- та 
багатосторонніх угод, участь у міжнародних антитерористичних операціях, 
операціях із підтримання миру та безпеки 

8. Направлення військового контингенту, військового і цивільного персоналу до 
інших держав для надання допомоги 

9. Підготовка військових підрозділів і персоналу інших країн на території України 
10. Підготовка військових підрозділів і персоналу інших країн на території інших 

країн 
11. Участь України в міжнародних операціях багатонаціональних сил: 

антитерористичних, спільних пошуково-рятувальних; запобігання конфліктів; 
відбудови миру; примушення до миру; встановлення та підтримання миру; 
гуманітарних завдань 

12. Спостереження і контроль за додержанням угод про припинення вогню та інших 
ворожих дій, роз’єднання сторін, які конфліктують, роззброєння і розформування 
їх підрозділів, виконання інженерних та інших робіт 

13. Виконання міліцейських (поліцейських) функцій із забезпечення безпеки і 
додержання прав людини 

14. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру   
15. Природні аварії (надзвичайні ситуації): гідродинамічні, геологічні; метеорологічні; 

гідрологічні 
16. Пожежі та вибухи, зокрема у природних екологічних системах   
17. Раптові руйнування будівель та споруд 
18. Масові інфекційні захворювання громадян   
19. Великомасштабне ураження сільськогосподарських рослин хворобами і 

шкідниками та масові інфекційні захворювання сільськогосподарських тварин 
20. Проведення іншою державою проти України спеціальних інформаційних операцій, 

направлених на підрив конституційного ладу, суверенітету та територіальної 
цілісності України, загострення суспільно-політичної ситуації 

21. Проведення іншою державою проти України спеціальних інформаційних операцій, 
направлених на створення негативного іміджу України у світі, перешкоджання 
міжнародному співробітництву та послаблення міжнародної підтримки нашої 
держави 

22. Здійснення системних та масштабних дій проти інтересів України у кіберпросторі  
іноземними державами (групами держав), зокрема із залученням  кіберпідрозділів  
збройних сил іноземних країн шляхом використання спеціальних засобів 
(кіберозброєнь) 

23. Здійснення на території України суспільно небезпечної діяльності в кіберпросторі 
(або з використанням його технічних можливостей) з терористичною метою 
шляхом застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, 
вчинення протиправних дій на шкоду іншим державам, що здійснюються з 
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використанням інформаційної інфраструктури України 
24. Несанкціоноване отримання інформації з метою одержання особистої, 

економічної, політичної чи військової переваги, здійснюване з використанням 
обходу (злому)  систем комп'ютерної безпеки,  із застосуванням шкідливого 
програмного забезпечення, включаючи шпигунські програми 

 
Враховуючи достатньо різноплановий та багатоелементний характер системи 

прикордонної безпеки, велику кількість компонентів, які її складають дозволив зробити 
висновок, що подібну систему можна віднести до складних систем та застосовувати засоби 
та способи дослідження, які застосовуються до складних систем. 

Структурну схему системи прикордонної безпеки можна представити як сукупність 
взаємопов'язаних підсистем, а також сукупності внутрішніх та зовнішніх загроз та впливів 
(рисунок 1). 

Вивчення таких систем в природних умовах обмежене їх складністю,  а іноді буває 
неможливим з огляду на те, що не можна провести натурний експеримент, відтворити ті чи 
інші ознаки, властивості та впливи складної системи. У цих умовах єдиним можливим 
методом дослідження є моделювання (фізичне, логічне, математичне). В процесі 
моделювання враховується як реакція складної системи так і зовнішні та керівні впливи на 
систему. 

 
Рис. 1. Система прикордонної безпеки 

 
Вивчення таких систем в природних умовах обмежене їх складністю,  а іноді буває 
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інші ознаки, властивості та впливи складної системи. У цих умовах єдиним можливим 
методом дослідження є моделювання (фізичне, логічне, математичне). В процесі 
моделювання враховується як реакція складної системи так і зовнішні та керівні впливи на 
систему. 

Для моделювання складних систем можуть застосовуватись аналітичні, статистичні, 
теоретико-множинні, логічні, лінгвістичні та графічні методи формалізації складних систем 
та їх комбінації.  

Разом з тим,  систему прикордонної безпеки як складну систему майже неможливо 
описати повністю і детально. Тому проблема складається в знаходженні компромісу між 
простотою опису і необхідністю обліку поведінкових характеристик складної системи. Для 
вирішення цієї дилеми зазвичай використовується ієрархічний опис, коли система задається 
сімейством уявлень (моделей), кожне з яких описує систему з точки зору деякого рівня 
абстрагування. 

В контексті моделювання системи прикордонної системи пропонується використати 
підхід, описаний в роботі [8], в якій запропонований до застосування алгоритм побудови 
моделі складної системи з використанням комбінаторного методу з обмеженою базою 
аргументів. Схема алгоритму наводиться на рисунку 2. Особливістю цього підходу є те, що в 
даному методі  база аргументів комбінаторного алгоритму обирається не максимальною 
(включення всіх аргументів), а попередньо визначеною кількістю аргументів у формульному 
виразі. 

 
Рис. 2. Схема алгоритму побудови моделі складної системи з використанням  

комбінаторного методу з обмеженою базою аргументів 
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завдання прогнозування поведінки системи прикордонної безпеки як складної системи в 
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системі національної безпеки України. З урахуванням цього, важливим є завдання 
моделювання системи прикордонної безпеки з метою визначення та управління її ревнем. 
Для моделювання системи прикордонної безпеки пропонується застосовувати алгоритм 
побудови моделі складної системи з використанням комбінаторного методу з обмеженою 
базою аргументів, який дозволяє вивчати системи з великою кількістю аргументів та з 
визначеною кількістю обов’язкових аргументів.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К МОДЕЛИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ ПОГРАНИЧНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

 
В статье исследованы научные подходы в оценке вызовов и угроз пограничной 

безопасности Украины. В статье проанализированы угрозы и вызовы пограничной безопасности, 
место и роль Госпогранслужбы в системе ее обеспечения. Отмечается, что система 
пограничной безопасности может рассматриваться как сложная система. С целью 
исследования и обеспечения надлежащего уровня системы пограничной безопасности 
актуальной является задача моделирования системы пограничной безопасности. Для 
моделирования системы пограничной безопасности предлагается применять алгоритм 
построения модели сложной системы с использованием комбинаторного метода с 
ограниченной базой аргументов, который позволяет изучать системы с большим количеством 
аргументов и с определенным количеством обязательных аргументов.  

Ключевые слова: система пограничной безопасности, сложная система, модель системы 
пограничной безопасности, алгоритм, комбинаторный метод с ограниченной базой аргументов. 
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CONCEPTUAL APPROACHES TO THE MODELING OF BORDER SECURITY SYSTEM 
 

The article studies scientific approaches to evaluation of challenges and threats to border security 
of Ukraine. The article analyzes the threats and challenges to border security and the place and role of the 
state border service of its components. It is noted that the border security system can be considered as a 
complex system. The purpose of the study and ensuring an adequate level of border security is the urgent 
task of modeling the system of border security. For modeling of system of border security is proposed to 
apply the algorithm for constructing models of complex systems using a combinatorial method with 
reduced base case, which allows to study systems with a large number of arguments and with a certain 
number of mandatory arguments. 

Keywords: border security, complex system, model of system of border security, algorithm, 
combinatorial method with a limited basis of argument. 
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ЩОДО ПИТАННЯ ВИВЧЕННЯ ЕРОЗІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 
У статті наведено огляд напрацювань та вклад науковців щодо вивчення розвитку водної 

ерозії на землях сільськогосподарського призначення спричиненої зливовими опадами. На основі 
проведеного аналізу літературних джерел виділено фактори, що впливають на утворення та 
розвиток водної ерозії. А також визначено недостатнє висвітлення в літературі проблем 
територіального охоплення досліджень, оцінювання невизначеності прогнозування втрат 
ґрунту та використання даних дистанційного зондування Землі для оцінювання прояву 
деградаційних процесів. Ставиться питання про необхідність подальшого вивчення процесів 
розвитку ерозії, а саме розроблення методів оцінювання втрат ґрунту від зливових опадів. 

Ключові слова: водна ерозія, фактори, природно-сільськогосподарське районування. 
 
Вступ. Вивчення впливу водної ерозії на ґрунти має багатовікову історію. Ще М.В. 

Ломоносов в своєму трактаті «Слово первое о пользе химии, говореное сентября 6 дня 1751 
года» писав про руйнівну дію дощів на ґрунтовий покрив. 

У наш час залучення до обробітку силових ділянок поля та необґрунтованого підбору 
культур у сівозмінах призвело до стрімкого поширення водної ерозії. Наразі в Україні 10 
260,3  тис.  га земель мають різний ступінь змитості.  Щоб ці явища передбачити,  необхідно 
впровадити у сільськогосподарське виробництво методи, які б дозволяли визначити 
ерозійний потенціал території та змоделювати втрати ґрунту. 

Постановка проблеми. Протиерозійне обґрунтування є одним з основних заходів 
охорони земель під час їх сільськогосподарського використання. Питання визначення втрат 
ґрунту внаслідок водної ерозії досліджувалося тривалий час з використанням таких підходів 
[1]: 

1. Фізико-математичний, який передбачає фізичне та математичне обґрунтування 
механізму водної ерозії; 

2. Фізико-статистичний, в основу якого покладено отримання результатів на підставі 
аналізу генетичних порівнянь кількості стоку води та наносів; 

3. Емпіричний, який визначає залежність між факторами утворення ерозії та 
фактичними даними змиву ґрунту; 

4. Напівкількісний, що дозволяє оцінити можливості прояву ерозії без визначення 
кількісних характеристик змиву.  

Хоча було проведено велику кількість досліджень в цій сфері, частина питань потребує 
подальшого вивчення. 

Аналіз попередніх досліджень. Ще за часів Радянського союзу в Україні було 
сформовано наукові центри по вивченню розвитку водної ерозії. Фахівцями цих центрів було 
визначено основні фактори, що впливають на утворення водної ерозії, було обґрунтовано та 
апробовано регіональні моделі втрат змиву ґрунту та ін. 

На початку 90-х років ХХ століття в наукових дослідженнях почали використовувати 
геоінформаційні технології. Необхідно виділити роботи таких вчених: Г.І. Швебса [1], О.О. 
Світличного [2] (Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова), А.Б. Ачасов [3-4], 
С.Ю. Булигіна [4] (Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського), О.Г. 
Тараріко (Інститут землеробства по 1993 рік) [5], С.Г. Чорного та О.М. Хотиненко [6-7] 
(Миколаївський національний аграрний університет), О.С. Мкртчян [8] (Львівський 
національний університет ім. І. Франка), О.М. Швець  [9] (Національний університет водного 
господарства та природокористування) та ін. 

Їх роботи є вагомим внеском у розвиток визначення впливу водної ерозії на ґрунти, але 
все ж таки вони потребують подальшого розвитку. 
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Мета статті. Проаналізувати стан вивчення ерозійних процесів, спричинених 
зливовими опадами, визначити питання, які потребують подальшого вивчення та виділити 
фактори, які впливають на утворення водної ерозії. 

Виклад основного матеріалу. Розвиток ерозії – складний та багатогранний процес, 
дослідження якого поділяють на три етапи. На першому етапі вчені намагалися зрозуміти 
природу цього процесу. Було визначено чимало факторів утворення і розвитку ерозії, 
класифіковано ерозійні процеси та розроблено методи лабораторних досліджень змиву 
ґрунту.  Серед типових представників можна відмітити роботи С.С.  Соболєва,  С.І 
Сільвестрова та ін. 

Другий етап характеризується розробленням математичних моделей для оцінювання 
втрат ґрунту та залежності різних факторів між собою.  До цього етапу можна віднести 
роботи М.М. Заславського, Ц.Е. Мірцхулави, Г.І. Швебса, М.К. Шикули та ін. 

М.М. Заславський та М.К. Шикула внесли вагомий вклад в ерозієзнавство, зокрема 
визначили допустимі норми змиву ґрунту, дослідили вплив різних факторів на утворення 
ерозії в лабораторних умовах, визначили якісні і кількісні показники ступеня змиву ґрунту та 
ін. 

Ц.Е. Мірцхулава запропонував гідромеханічну модель визначення змиву ґрунту від 
дощових опадів. У цій моделі змив ґрунту визначається за геоморфологічними параметрами 
(довжина схилу, нахил), енергетичними параметрами змиву, характеристиками ґрунтів і 
часовою динамічністю. При визначенні змиву ґрунту не враховується низка другорядних 
факторів та приймаються деякі припущення, зокрема: 

1. Ґрунти на конкретній ділянці схилу мають однакові властивості;  
2. На досліджуваній території випадає рівномірна кількість опадів;  
3. Нахил визначеної дільниці схилу незмінний. 
Г.І. Швебсом була запропонована логіко-математична модель зливового змиву-

акумуляції ґрунту (1974, 1981), яка в подальшому була модифікована О.О. Світличним (1995, 
1999). На початку 90-х років при участі Г.І. Швебса було обґрунтовано удосконалений 
машинно-орієнтований алгоритм розрахунку гідрометеорологічного фактора зливового 
змиву ґрунту, який дозволяє досить точно визначити кількість змиву ґрунту від дощів. Саме 
Г.І.  Швебс був одним із перших в Україні,  хто почав застосовувати ГІС технології при 
дослідженні ерозійних процесів. 

Однією з найбільш широко використовуваних у світі моделей площинного змиву 
ґрунту, яка покладена в стандарт "Розрахунок потенційної небезпеки ерозії під впливом 
дощів" (методика ГОСТу 17.4.4.03-86), є універсальне рівняння втрат ґрунту (USLE), 
розроблене американськими дослідниками Р.Д. Сміттом та X. Уйшмейером в 40-х роках ХХ 
століття на основі детальних експериментальних досліджень кількісного впливу чинників 
ерозії. Дане рівняння було успішно застосоване при великомасштабному картографуванні в 
США і зараз є базовим національним стандартом в багатьох країнах світу. Хоча воно має ряд 
недоліків, одним з яких є заниження величини змиву по всім агрофонам. 

У 80-х роках в південному відділені Українського науково-дослідного інституту 
захисту ґрунтів від ерозії (м.  Луганськ)  були розроблені методичні рекомендації по 
визначенню середньорічного змиву ґрунту при проектуванні ґрунтозахисної системи 
землеробства з контурно-меліоративною організацією території. 

Третій етап досліджень полягає у використанні геоінформаційного моделювання. При 
Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова групою фахівців, зокрема О.О. 
Світличним, А.В. П'ятовим та ін., було обґрунтувано способи і методи просторового 
моделювання водної ерозії. Також в лабораторії Національного наукового центру «Інституту 
ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського» (м. Харків), групою вчених на чолі з 
М.В. Куценко, О.В. Кругловим та ін. було розроблено модель оцінювання ерозійної 
небезпеки земель з урахуванням протиерозійних заходів – комп'ютерну модель AREAUS, що 
дає змогу ефективно враховувати мінливі у просторі параметри універсального рівняння 
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втрат ґрунту (USLE), а також було обґрунтовано вимоги до ГІС забезпечення моделей ерозії 
ґрунтів. 

О.М. Швець при національному університеті водного господарства та 
природокористування (м. Рівне) обґрунтувала набір геопросторових даних, який став 
основою для створення ГІС. Було визначено ваги кожного фактора в цій моделі. 

О.М. Хотиненко та С.Г. Чорний на базі Миколаївського державного аграрного 
університету провели дослідження з вивчення розвитку водно-ерозійних та дифляційних 
процесів на основі використання даних ДЗЗ та ГІС.  

На основі аналізу опрацьованих літературних джерел та наукових робіт було 
визначено: 

1. Фактори утворення ерозії, які виділяють в своїх дослідженнях науковці, та виділено 
фактори, які були застосовані при визначенні кількісного змиву ґрунту (Рис.). Вони 
групуються по клімату, рельєфу, ґрунтовому, рослинному покриву та господарській 
діяльності людини. 

 

 
 

Рис. Фактори утворення ерозії 
 
Визначивши ваги кожного з факторів, можна зробити висновок, який з факторів є 

вирішальним при розвитку водної ерозії. Факторами, які мають малу вагу, можна знехтувати, 
оскільки в сукупності з усіма факторами вони будуть давати мізерний вплив, що не змінить 
на результат, але суттєво збільшать об’єм розрахунків. 

2. Розглядаючи питання територіального охоплення дослідження при вивченні 
ерозійних процесів, для врахування територіальних відмінностей природних умов в Україні 
здійснено природно-сільськогосподарське районування – науково-обґрунтована система 
поділу території, що враховує розподіл природніх ресурсів, а також особливості їх 
сільськогосподарського використання. Тому ерозійні процеси доцільно досліджувати в 
розрізі природно-сільськогосподарського районування, а саме на рівні природно-
сільськогосподарського округу. 

3. Недостатня увага приділяється питанню впливу помилок вимірювання та помилок 
проектування, а також визначення їх загального впливу на ризики прийняття рішення. 
Невизначеність будь-якого фактора буде поширюватися через аналіз і об’єднуватися з 
іншими джерелами помилок, тим самим впливаючи на кінцевий результат. 
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4. Крім того, в опрацьованій літературі не достатньо розглянуто використання даних 
дистанційного зондування Землі, які дозволяють оцінити якісний стан території та є основою 
для прогнозування розвитку території. 

Висновки. Аналіз літератури показав,  що питання вивчення водної ерозії потребує 
подальшого вивчення, а методики оцінювання втрат ґрунту під впливом водної ерозії – 
вдосконалення. Необхідно зазначити, що подальший розвиток геоінформаційних технологій 
передбачає: глобалізацію даних та імітаційне моделювання, що неодмінно вплине на 
застосування ГІС при вивченні та аналізі втрат ґрунту. 
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Шквир И.Н. 
ПО ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 
В статье приведен обзор наработок и вклад ученых по изучению развития водной эрозии, 

на землях сельскохозяйственного назначения вызванного ливневыми осадками. На основе 
проведенного анализа литературных источников выделены факторы, влияющие на образование 
и развитие водной эрозии. А также определено недостаточное освещение в литературе проблем 
территориального охвата исследований, оценки неопределенности прогнозирования потерь 
почвы и использования данных дистанционного зондирования Земли для оценивания 
деградационных процессов. Ставится вопрос о необходимости дальнейшего изучения процессов 
развития эрозии, а именно разработка методов оценки потерь почвы от ливневых осадков. 

Ключевые слова: водная эрозия, факторы, природно-сельскохозяйственное районирование. 
 

Shkvir I.N. 
STUDY ON EROSION PROCESSES 

 
The article provides an overview of developments and contribution of scientists to study the 

development of water erosion on agricultural lands caused by torrential rainfall. Based on the literature 
review highlighted the factors affecting the formation and development of water erosion. And to identify 
lack of coverage in the literature concerns the territorial scope of research, evaluation of uncertainty 
predicting soil loss and the use of remote sensing data for assessment of degradation processes. The 
question about the need for further study of the processes of erosion, namely the development of methods 
for estimating the loss of soil from rainfall. 

Keywords: water erosion factors, natural and agricultural zoning. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ЦИФРОВОГО ОБ’ЄКТА 

ДІАГНОСТУВАННЯ НА ОСНОВІ ГРАФ-МОДЕЛІ  
 

У статті описано принципи застосування  граф-моделі для дослідження і реорганізації 
структури об’єкта діагностування в задачах тестопридатного синтезу цифрових схем.  

Структурну схему досліджуваного в якості об’єкта діагностування цифрового пристрою 
запропоновано представляти формалізованою граф-моделлю, для опису якої застосовуються 
елементи теорії множин, що дозволяє виявити проблемні в проведенні тестових випробувань 
шляхи передачі контрольованих сигналів і, через реорганізацію граф-моделі, визначити вимоги 
щодо внесення змін в структуру пристрою для збільшення його тестопридатності. 

Доведено, що збільшення тестопридатності  цифрових схем може бути досягнуто при 
незначному збільшенні їх апаратної складності введенням додаткових комбінаційних складових.  

Ключові слова: тестова діагностика, цифрові пристрої, тестопридатність, граф-модель. 
 
Вступ. Складність структури сучасних цифрових пристроїв (ЦП)   призводить до 

стрімкого збільшення витрат на розробку тестів для їх перевірки. Вартість розробки 
ефективного алгоритму тестування і його практичної реалізації  досить часто перевищує 
витрати на розробку самого об’єкта діагностування (ОД) [1].  

Проведене дослідження характерних властивостей методів діагностування свідчить, що 
навіть за умов якісного фінансування далеко не завжди вдається розробити тестові 
послідовності для виявлення всіх можливих несправностей в структурі ЦП без її порушення. 
Побудова повних тестів на практиці стає можливою тільки для тестопридатних схем [2].  

Постановка задачі. Забезпечення тестопридатності цифрових ОД потребує 
застосування спеціальних методів тестопридатного синтезу ще на етапі розробки їх 
електричних схем. Розробці методів тестопридатного синтезу електронних вузлів присвячено 
багато наукових робіт [3,4,5,6,7], але характерною особливістю таких методів є потреба у 
застосуванні якісних математичних моделей. 

Вибір математичної моделі для задач тестопридатного синтезу є досить складним 
завданням і потребує урахування особливостей обраного методу, умов його застосування та 
переслідуваних цілей. З урахуванням сучасних тенденцій щодо застосування для вирішення 
задач тестопридатного синтезу інтелектуальних систем та експертних оцінок, найбільш 
зручними стають моделі високого ступеня систематизації описів та наочності представлення. 

Очікувано ефективним для тестопридатного синтезу цифрових схем є застосування 
граф-моделі з описовою складовою в елементах теорії множин,  основним призначенням якої 
є спрощення виявлення проблемних в проведенні тестових випробувань шляхів передачі 
контрольованих сигналів і визначення вимог щодо внесення змін в структуру пристрою для 
збільшення його тестопридатності. В роботі поставлено задачу демонстрації можливостей 
застосування граф-моделі на практиці. 

Основна частина. Серед множини причин, що зумовлюють складність організації 
діагностичного процесу при перевірці  ЦП, можна виділити ряд їх властивостей, які є 
найбільш суттєвими: 

- наявність в структурі ОД елементів високого ступеня інтеграції; 
- використання нестандартних елементів, реалізовуваних на програмованих структурах; 
- надмірна централізація множини виконуваних функцій в окремих елементах (вузлах); 
- функціональне різномаїття використовуваних елементів;  
- використання способу комутації з підключенням елементів (вузлів) до загальних шин; 
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- наявність ліній з можливістю двонапрямленої організації передачі сигналів; 
- складна організація топології міжелементних зв’язків; 
- наявність обернених зв’язків в топології; 
- відсутність можливості підключення до більшості сигнальних ліній міжелементних 

зв’язків; 
- обмежена кількість точок контактування, доступних при реалізації діагностичних 

випробувань. 
Розглянемо, для прикладу, структуру типового цифрового ОД з централізованою 

системою керування (рис. 1). 
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Рис. 1. Структурна схема досліджуваного ОД 

 
За схемою електричною структурною можна виділити 6 вузлів в складі пристрою,  що 

дає можливість сформувати відповідну множину  структурних вузлів ОД 
W:{ w1,w2,w3,w4,w5,w6 }, n=|W|=6. 

Для унаочнення аналізу представимо ОД граф-моделлю (рис. 2).  
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Рис. 2. Граф-модель досліджуваного ОД 

 
В отриманому графі G(V,U) також налічується 6 вершин, відповідних елементам 

множини структурних вузлів ОД W:{ w1,w2,w3,w4,w5,w6 }. Двонапрямлені зв’язки між вузлами 
ОД wі в графі G(V,U) замінено парами однонапрямлених зв’язків з протилежною 
орієнтованістю. 



 

 146 

За аналогією з елементами множини структурних вузлів ОД W:{ w1,w2,w3,w4,w5,w6 } 
нумеруємо відповідні вершини графу V:{ v1,v2,v3,v4,v5,v6 }. 

За графом G(V,U) визначаємо множину зв’язків між вузлами ОД 
U:{ u1,u2,u3,u4,u5,u6,u7,u8,u9,u10,u11,u12 }. Зазначені зв’язки uj в графі G(V,U) відповідають 
напрямкам передачі сигналів між вузлами wі ОД: u1:w1-w2;  u2:w2-w3;  u3:w2-w4;  u4:w2-w5; 
u5:w3-w1; u6:w3-w4; u7:w3-w5; u8:w3-w6; u9:w4-w2; u10:w4-w6; u11:w5-w4; u12:w5-w6.  

Хоча пропонований ЦП, на перший погляд, структурно відрізняється простотою, для 
нього характерною є більшість з перелічених недоліків при його розгляді в якості ОД,  що 
робить актуальною задачу  модернізації схеми ЦП для збільшення його керованості і 
спостережуваності в процесі діагностування.  

Для збільшення керованості і спостережуваності ЦП як ОД до його схеми вводяться 
спеціалізовані вузли комутації внутрішніх сигналів, які не впливають на роботу пристрою в 
номінальних режимах роботи,  але дозволяють забезпечити можливість керованої комутації 
контрольованих сигналів на виходи схеми. 

За графом логічної моделі діагностованого пристрою можна визначити перелік ліній 
зв’язків,  доступ до яких для контролю за станом сигналів ускладнено.  Для забезпечування 
спостережуваності значень сигналів на зазначених лініях в схему необхідно ввести додаткові 
елементи (схеми) комутації сигналів з зазначених ліній на контрольовані в діагностичному 
процесі вихідні контрольні точки Qвих:{qвих 1,q вих 2,…,q вих i,…,q вих s}. Додаткові елементи 
(схеми) комутації сигналів на графі логічної моделі відображуються у вигляді додаткових 
вершин на відповідних лініях зв’язку. При цьому розуміється, що зазначені вершини не 
руйнують відповідні лінії зв’язків і залишаються прозорими для проходження сигналів 
(пропускають сигнали без змін), але забезпечують можливість зняття значень цих сигналів 
для їх передачі на вихідні контрольні точки ОД Qвих:{qвих 1,q вих 2,…,q вих i,…,q вих s}. 

В найбільш загальному і складному випадку вважається, що доступ  для контролю за 
станом сигналів ускладнено для всіх внутрішніх ліній зв’язку, що не мають вихідних 
контактів (множини однотипних або двонапрямлених ліній можуть покриватися однією 
вершиною). 

Модифікований відповідно до цього принципу граф логічної моделі досліджуваного 
ЦП зображено на рис. 3. 
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 Рис. 3. Модифікована граф-модель досліджуваного ОД 

 
У модифікований граф G’(V’,U’) логічної моделі ОД доповнено 11 додаткових вершин 
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для комутації сигналів, що дає нам зміни в описі цього графу. 
Множина вершин графу  V’ з урахуванням доповнень прийме вигляд V’:{ v1,v2,v3,v4, 

v5,v6,v7,v8,v9,v10,v11,v12,v13,v14,v15,v16,v15 }, в якій можна виділити два типи вершин: вершини, що 
відповідають базовим блокам ОД V1’:{ v1,v2,v3,v4,v5,v6 }, (V1=V), і вершини, що відповідають 
нововведеним комутаційним блокам  V2’:{ v7,v8,v9,v10,v11,v12,v13,v14, v15,v16,v15 }, V1’ÈV2’=V2’, 
V1’ÇV2’=Ø.  

Слід зазначити, що одна або декілька вершин графу G’(V’,U’) повинні відігравати роль 
комутаційних для спряження з засобами діагностування. До числа таких вершин відноситься 
будь-яка вершина з множини V’:{ v1,v2,v3,v4,v5,v6,v7,v8,v9,v10,v11,v12,v13,v14,v15,v16,v15 },  в складі 
якої передбачено наявність хоча б однієї контрольної точки з множини контрольних точок 
ОД Qкт:{q1,q2,…,qi,…,qp}. Якщо вершини графу G’(V’,U’),  відповідні вузлам ОД з 
контрольними точками qіÎQкт містять контрольні точки з множини виходів ОД Qвих:{qвих 1,q 

вих 2,…,q вих i,…,q вих s},  то зазначені вершини можуть використовуватись як цільові для 
транспортування на них ознак несправностей, характерних для станів LB:{ l1

B,l2
B,…,li

B,…,lv-1
B}.  

В отриманому графі G’(V’,U’) роль комутаційних для спряження з засобами 
діагностування відіграють вершини (тобто, відображені цими вершинами блоки) v1ÎV’ і v7ÎV’, 
при чому вершина відповідає базовій вершині комутаційних засобів ОД, а вершина – додана 
комутаційна вершина. За більш детальним аналізом властивостей ОД склад комутаційних 
для спряження з засобами діагностування вершин може змінюватись. В ідеальному варіанті 
до складу комутаційних для спряження з засобами діагностування вершин повинні входити 
лише вершини viÎV, належні початковому графу G(V,U) – це є ознакою можливості реалізації 
тестопридатного синтезу з використанням доступних контрольних точок ОД з початкової 
множини Qкт:{q1,q2,…,qi,…,qp} без введення додаткових контактів. 

Після визначення складу і характеру вершин множини V’ необхідно провести аналіз 
модифікації зв’язків в графі G’(V’,U’). 

Оскільки введені додатково комутаційні блоки  V2’:{v7,v8,v9,v10,v11,v12,v13,v14,v15,v16,v15} 
не руйнують відповідні лінії зв’язків і залишаються прозорими для проходження сигналів, 
множина базових зв’язків U:{ u1,u2,u3,u4,u5,u6,u7,u8,u9,u10,u11,u12 } між вузлами ОД 
залишається незмінною. Загальна ж кількість зв’язків в графі G’(V’,U’) порівняно з графом 
G(V,U) збільшується.  

З модифікованого графу G’(V’,U’) визначаємо перелік нових зв’язків, які з’явилися 
після доповнення графу G(V,U) комутаційними вершинами (зображені на схемі вхідні і 
вихідні лінії пристрою не враховуємо). Таких зв’язків 10 (на схемі вони зображені 
пунктиром, позначаємо їх u13-u22): u13:w8-w7;  u14:w9-w7;  u15:w10-w7;  u16:w11-w7;  u17:w12-w7; 
u18:w13-w7;  u19:w14-w7;  u20:w15-w7;  u21:w16-w7;  u22:w17-w7. Як наслідок, отримуємо оновлену 
множину внутрішніх зв’язків ОД U’:{ u1,u2,u3,u4,u5,u6,u7,u8,u9,u10,u11,u12,u13,u14,u15,u16,u17,u18, 
u19,u20,u21,u22 }.  

З графу чітко видно спрямованість додатково введених внутрішніх зв’язків u13-u22 до 
вершини w7,  яку обрано як основну комутаційну вершину для видачі контрольованих 
сигналів з ОД на засоби діагностування. Якщо в структурі ОД визначається наявність блоків, 
які є зручними для зчитування векторів відповідних реакцій з множини Ri:{r1

i,r2
i,…,rj

i,…,rc
i}, 

то частина або всі комутаційні зв’язки доцільно спрямовувати до них. В будь-якому разі, 
введення комутаційних блоків (вершин графу) для спряження з засобами діагностування і 
додаткових контрольних точок в структурі ОД доцільно максимально обмежувати. 

Також слід відзначити, що доповнення графу G(V,U) комутаційним блокам  
V2’:{ v7,v8,v9,v10,v11,v12,v13,v14,v15,v16,v15 } не є ознакою значного збільшення апаратної 
складності ЦП. Оскільки вершини vіÎV2’ відображують комутаційні вузли комбінаційного 
типу, їх загальна складність порівняно з іншими вузлами ОД може бути досить малою. Крім 
того, кількість вершин множини  V2’ може зменшуватись в процесі тестопридатного синтезу 
за рахунок злиття сумісних комутаційних блоків vіÎV2’ між собою або з блоками vjÎV. 
Загалом, всю множину додаткових вершин V2’:{ v7,v8,v9,v10,v11,v12,v13,v14,v15,v16,v15 } можна 
розглядати як єдине поле комутації сигналів (в багатьох випадках воно реалізовується у 
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вигляді єдиного програмованого елемента в структурі ОД). 
Подальший процес синтезу тестопридатних ЦП зводиться до двох задач: 
1. Розробка комбінаційної схеми для комутації застосовуваних в схемі сигналів,  що є 

функціонально адаптованою для реалізації контролю за роботою як базової частини 
пристрою, так і додатково введеної комутаційної частини; 

2. Оптимізація складу застосовуваних в процесі діагностування контрольних точок. 
Висновки. Проведені дослідження свідчать, що граф-моделі з описовою складовою в 

елементах теорії множин  можуть бути ефективним інструментом у виявленні проблемних в 
проведенні тестових випробувань шляхів передачі контрольованих сигналів і визначенні 
вимог (через реорганізацію граф-моделі)  щодо внесення змін в структуру пристрою для 
збільшення його тестопридатності. Збільшення тестопридатності  цифрових схем може бути 
досягнуто при незначному збільшенні їх апаратної складності введенням додаткових 
комбінаційних складових. 

Слід зазначити, що для зменшення негативних наслідків реорганізації схем ЦП в ході 
вирішення задачі збільшення тестопридатності виникає необхідність не просто ввести до 
структури пристрою окремі вузли комутації, а реорганізувати структуру таким чином, щоб 
максимально задіяти для спрощення діагностичних експериментів функціональні 
можливості наявних в схемі елементів безпосередньо або шляхом їх заміни на інші без 
шкоди для пристрою. Зазначена задача відрізняється складністю і не має однозначних 
алгоритмів отримання рішень, що зумовлює актуальність подальших наукових досліджень в 
цьому напрямку.  
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Гуменюк М.А., Мармолюк В.В., к.т.н. Чешун В.Н. 
ИССЛЕДОВАНИЕ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ ЦИФРОВОГО ОБЪЕКТА 

ДИАГНОСТИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ГРАФ-МОДЕЛИ 
 

В статье описаны принципы применения граф-модели для исследования и реорганизации 
структуры объекта диагностирования в задачах тестопригодного синтеза цифровых схем. 

Структурную схему исследуемого в качестве объекта диагностирования цифрового 
устройства предложено представлять формализованной граф-моделью, для описания которой 
применяются элементы теории множеств, что позволяет выявить проблемные в проведении 
тестовых испытаний пути передачи контролируемых сигналов и, через реорганизацию граф-
модели, определить требования по внесению изменений в структуру устройства для увеличения 
его тестопригодности. 

Доказано, что увеличение тестопригодности цифровых схем может быть достигнуто 
при незначительном увеличении их аппаратной сложности введением дополнительных 
комбинационных составляющих. 

Ключевые слова: тестовая диагностика, цифровые устройства, тестопригодность, граф-
модель. 

 
Gumenyuk M.O., Marmolyuk V.V., Ph.D. Cheshun V.M. 

BASED ON GRAPH MODEL RESEARCH AND REORGANIZATION OF STRUCTURE OF 
DIGITAL DIAGNOSTICS OBJECTS 

 
This article describes the application of the principles how to use the graph model for research and 

reorganization of the object structure for testability synthesis of digital circuits. 
Block diagram of the test as an object of diagnostics digital device invited to submit formal graph 

model to describe which uses elements of set theory, which allows to identify the problem in the conduct of 
tests pathways controlled by signals and through the reorganization of the graph model, determine the 
requirements for changes in device structure to increase its testability. 

It is proved that the increase of digital circuits testability can be achieved with a small increase of 
hardware complexity with combinational introduction of additional components. 

Keywords: test diagnostics, digital devices, testability, graph model. 
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АРХІТЕКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ БАЗ ДАНИХ З 
КОЛОНКОВИМ ПРЕДСТАВЛЕННЯМ ДАНИХ  

 
У статті розглядаються нові принципи та підходи до проектування систем захисту баз 

даних з колонковим представленням. Описана загальна архітектура організації системи захисту 
баз даних з використанням додаткової програмної системи, що забезпечує зв'язок звичайної 
реляційної СУБД з колонковим представленням даних. Колонкові індекси створюються та 
підтримуються в розподіленій оперативній пам'яті обчислювального кластера. При створенні 
інформаційних систем з такою конфігурацією необхідно підключити підсистему відновлення 
колонкових індексів після збою. Результати експериментів показали, що підходи і методи 
паралельного виконання запитів класу OLAP на базі доменно-колонкової моделі демонструють 
хорошу масштабованість для запитів з великою селективністю, які є типовими для сховищ 
даних. Ефективність використання системи знижується при зменшенні розмірів бази даних і 
при збільшенні розмірів результуючого відношення. Результати, отримані в ході роботи, 
можуть застосовуватися при створенні масштабованих колонкових співпроцесорів SQL-СУБД, 
що дозволить обробляти надвеликі сховища даних на кластерних обчислювальних системах, у 
тому числі з вузлами, що включають в себе багатоядерні прискорювачі типу GPU або MIC. 

Ключові слова: надвеликі об’єми даних, колонкові індекси, колонкові бази даних, OLTP, 
OLAP, інформаційні системи. 

 
Вступ. Постійно прогресуюче інформаційне навантаження, що пов'язане з розвитком 

соціальних мереж, електронних бібліотек, геоінформаційних систем, інтелектуальним 
аналізом даних та ін., призводить до необхідності вдосконалення методів обробки 
надвеликих об’ємів інформації. 

Згідно з прогнозами аналітичної компанії IDC до 2020р. кількість даних у світі досягне 
40 зеттабайт. У зв'язку з появою задач, що вимагають обробки надвеликих баз даних, 
необхідні нові ефективні методи паралельної обробки та аналізу таких обсягів даних на 
багатопроцесорних обчислювальних системах. Фактично єдиним ефективним вирішенням 
проблеми зберігання, обробки і захисту надвеликих об’ємів даних є використання 
паралельних систем баз даних, що забезпечують паралельну обробку запитів на 
багатопроцесорних обчислювальних системах. 

Великі компанії завжди відчували необхідність у вирішенні задач аналізу даних, які 
перетворять великі обсяги вхідних даних в інформацію, необхідну для своєчасного 
прийняття рішень. Паралельні системи баз даних («Gamma» [1], «Teradata» [2]) були одними 
з перших систем для вирішення даної проблеми.  

Багато інновацій та покращень в продуктивності потребують в своєчасному і 
економічно ефективному аналізі великих обсягів даних. За останнє десятиліття дана потреба 
привела до появи нових значних інновацій в системах аналітики надвеликих об’ємів даних. 
Наявність паралельних баз даних додали такі методи, як колонкове зберігання і обробка 
даних [3]. Одночасно з цим були розроблені нові розподілені масиви даних та обчислювальні 
системи (MapReduce [4], Bigtable [5]). Фактично, єдиним ефективним вирішенням проблеми 
зберігання і обробки надвеликих баз даних є використання паралельних систем баз даних, 
що забезпечують розподілену обробку запитів на багатопроцесорних обчислювальних 
системах з розподіленою пам'яттю [2].  

Постановка задачі. Паралельні системи баз даних досягли високої продуктивності і 
масштабованості секціонування таблиць по вузлах в “shared-nothing cluster", в якій кожен 
вузол є незалежним і самодостатнім. Така горизонтальна схема розбиття включає реляційні 
операції, такі як фільтри з'єднання і агрегування для паралельного запуску з різних розділів 
таблиці, збереженої на різних вузлах. 
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Традиційним підходом до організації зберігання даних є строкове подання даних. 
Однак, при виконанні типових аналітичних запитів до баз даних необхідно читати тільки 
невелику частину полів, тому строкове представлення даних виявляється неефективним в 
даному випадку. Причиною цього є читання з диску «зайвих» полів на додаток до тих полів, 
які необхідні в даному запиті [3]. Можливим вирішенням цієї проблеми може бути 
використання механізмів колонкового представлення даних, що дозволяють отримати значно 
кращу продуктивність при обробці аналітичних запитів [5]. Колонкове представлення даних 
полягає в тому,  що дані зберігаються не по рядках,  а по колонках.  Це означає,  що з точки 
зору SQL-клієнта дані представлені у вигляді таблиць, але фізично ці таблиці є сукупністю 
колонок, кожна з яких являє собою таблицю з одного поля. Додатковою перевагою 
колонкового представлення є можливість використання ефективних алгоритмів стиснення і 
захисту даних, оскільки в одній колонці таблиці містяться дані одного типу. Стиснення може 
призвести до значного підвищення продуктивності алгоритмів стиснення і захисту даних, 
оскільки менше часу займають операції введення-виведення. 

Таким чином, актуальною є задача розробки нових ефективних методів та алгоритмів 
паралельної обробки даних в оперативній пам'яті на сучасних багатопроцесорних 
обчислювальних системах з багатоядерними прискорювачами та з використанням 
колонкового представлення і стиснення даних. Для вирішення даної задачі можна 
використати індексні структури спеціального виду - розподілені колонкові індекси. 
Розподілені колонкові індекси дозволяють провести декомпозицію реляційних операцій, що 
забезпечить їх ефективне паралельне виконання на кластерних обчислювальних системах з 
багатоядерними прискорювачами. У даній роботі описується архітектура, процес 
проектування і реалізації колонкових індексів за допомогою програмної системи. 

Виклад основного матеріалу досліджень. Система управління розподіленими 
колонковими індексами, що розміщені в оперативній пам'яті кластерної обчислювальної 
системи, представлена на рис. 1. Призначення даної системи – попереднє обчислення таблиці 
для ресурсоємних реляційних операцій за SQL-запитом.  

Система включає підсистему «Координатор», що запускається на вузлі 
обчислювального кластера з номером 0, і програму «Виконавець», що запускається на всіх 
інших вузлах, виділених для роботи системи. На SQL-сервері встановлюється спеціальний 
драйвер, що забезпечує взаємодію з координатором по протоколу TCP/IP. 

 
 

Рис. 1. Взаємодія SQL-сервера з кластерною обчислювальною системою 
 

Система керування розподіленими колонковими індексами працює з даними цілих 
типів 32 або 64 біта. При створенні колонкових індексів для атрибутів інших типів, їх 
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значення кодується у вигляді цілого числа або вектора цілих чисел. В останньому випадку 
довжина вектора є фіксованою і називається розмірністю колонкового індексу. 

Система підтримує наступні основні операції, що доступні СУБД через інтерфейс 
драйвера: 

- Create ColumnIndex (TableID, Column ID, Surrogate, Width, Bottom, Top, Dimension) - 
створення розподіленого колонкового індексу для атрибуту ColumnID таблиці TableID з 
параметрами: SurrogateID – ідентифікатор сурогатного ключа, Width – розрядність (32 або 64 
біта); Bottom, Top – нижня і верхня межі доменного інтервалу; Dimension – розмірність 
колонкового індексу. Значення, що повертається: CIndexID – ідентифікатор створеного 
колонкового індексу. 

- Insert (CIndexID, SurrogateKey, Value [*]) – додання в колонковий індекс CIndexID 
нового кортежу (SurrogateKey, Value [*]). 

- TransitiveInsert (CIndexID, SurrogateKey, Value [*], TValue [*]) – додання в 
колонковий індекс CIndexID нового кортежу (SurrogateKey, Value [*]) з фрагментацією і 
сегментацією, обумовленими значенням TValue [*]. 

- Delete (CIndexID, SurrogateKey, Value [*]) – видалення з колонкового індексу 
кортежу (SurrogateKey, Value [*]). 

- TransitiveDelete (TCIndexID, SurrogateKey, TransitiveValue [*]) – видалення з 
колонкового індексу кортежу (SurrogateKey, Value [*]) з фрагментацією і сегментацією, 
обумовленими значенням TValue [*]. 

Взаємодія між «Драйвером» і «Координатором» здійснюється шляхом обміну 
повідомленнями у форматі JSON.  Кожен колонковий індекс ділиться на фрагменти,  які в 
свою чергу діляться на сегменти. Всі сегменти одного фрагменту розташовуються в 
стислому вигляді в оперативній пам'яті одного процесорного вузла. План виконання запиту 
представлено на рис. 2.   

 
Рис. 2. Дерево плану запиту 

 
Схема включає в себе властивість queryPlan, що описує план виконання запиту. У 

даному описі розрізняються вузли трьох типів: листя, внутрішні вузли і корінь дерева. Для 
листків необхідно вказати ідентифікатор вхідного відношення (колонкового індексу). Для 
кореня і внутрішнього вузла вказуються порядкові номери лівого і правого (за наявності) 
синів у дереві плану. Корінь відрізняється тим, що у нього немає попередників. Наведемо 
приклад використання оператора Execute для обчислення таблиці попередніх результатів 
P(A_ORDERS, A_CUSTOMER), що задається виразом реляційної алгебри. Відповідний план 
будується драйвером системи за наступними правилами. Атрибути вхідних і проміжних 



 

 153 

відношень нумеруються натуральними числами зліва-направо. Для унарних операцій завжди 
є посилання на лівого сина в дереві плану. Позначення leftSon.1 іменує значення першого 
зліва атрибуту відношення, обчислюваного лівим сином. Аналогічно, rightSon.2 іменує 
значення другого зліва атрибуту відношення, обчислюваного правим сином. Всі вузли дерева 
плану нумеруються в порядку зворотного обходу дерева (лівий син,  правий син,  корінь).  
Після закінчення обробки запиту система передає драйверу таблицю попередніх обчислень в 
стислому вигляді. Драйвер забезпечує доступ до попередніх обчислень для SQL-сервера. 

Дані (колонкові індекси та метадані), з якими працює система, зберігаються в 
розподіленої пам'яті кластерної обчислювальної системи. Для колонкових індексів 
підтримується дворівнева система їх розбиття на неперетинні частини. Розбиття колонкового 
індексу, побудованого для атрибуту B представлено на рис. 3. 

В основі розбиття лежить домен DB=[0,99] B.D, на якому визначений атрибут B. Домен 
розбивається на сегментні інтервали рівної довжини: [0; 11), [11; 22), ..., [77; 88), [88; 99]. 
Сегментні інтервали розбиваються на послідовні групи, які називаються фрагментними 
інтервалами. У прикладі на рис. 3 це наступні інтервали: [0; 22), [22; 55), [55; 99]. Кількість 
фрагментних інтервалів має збігатися з кількістю вузлів-виконавців. Довжини фрагментних 
інтервалів можуть не співпадати. Це необхідно для балансування завантаження процесорних 
вузлів в умовах перекосу даних. На першому етапі розподілу даних вхідний колонковий 
індекс розбивається на фрагменти. Кожному фрагменту відповідає певний фрагментний 
інтервал.  Кортеж (a,  b)  потрапляє в даний фрагмент тоді і тільки тоді,  коли значення b  
належить відповідному фрагментному інтервалу. 

 
Рис. 3. Приклад дворівневого розбиття індексу на фрагменти та сегменти 

 
Всі кортежі,  що належать одному фрагменту,  зберігаються на одному і тому ж 

процесорному вузлі. На другому етапі кожен фрагмент розбивається на сегменти. Кожному 
сегменту відповідає певний сегментний інтервал.  Кортеж (a,  b)  потрапляє в даний сегмент 
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тільки тоді, коли значення b належить відповідному сегментному інтервалу. Усередині 
кожного сегментного інтервалу записи сортуються в порядку зростання значення атрибута. 
У разі нерівномірного розподілу значень атрибутів,  по яких створений колонковий індекс,  
можна домогтися приблизно однакового розміру фрагментів, зсувом межі фрагментних 
інтервалів,  як це зроблено в прикладі на рис.  2.  При цьому можуть вийти сегменти різної 
довжини. Сегмент є найменшою одиницею розподілу робіт між процесорними ядрами. Якщо 
кількість сегментів невелика в порівнянні з кількістю процесорних ядер на одному вузлі, то 
при виконанні запиту отримаємо дисбаланс у завантаженні процесорних ядер. Проблему 
балансування завантаження можна ефективно вирішити, зменшивши довжину сегментних 
інтервалів, і тим самим збільшивши кількість сегментів. Система працює тільки з даними 
цілих типів (32 або 64 біта). Дані інших типів повинні бути попередньо закодовані драйвером 
у вигляді послідовності цілих чисел. При цьому можуть бути використані відповідні методи. 
У випадку, коли значення атрибута кодується у вигляді цілочисельного вектора розмірності 
n (наприклад, це може бути застосоване для довгих символьних рядків), домен 
перетворюється в n-мірний куб. У даній ситуації n-мірний куб може розбиватися на n-мірні 
паралелепіпеди по числу процесорних вузлів (аналог фрагментного інтервалу), кожен з яких 
розбивається на ще менші n-мірні паралелепіпеди по числу процесорних ядер в одному вузлі 
(аналог сегментного інтервалу). Для стиснення закодованих сегментів можуть 
використовуватися як «тяжкі» методи (наприклад, Хаффмана або Лемпеля-Зіва), так і «легкі» 
(наприклад, Run-Length Encoding або Null Suppression), або їх комбінації. «Легкі» методи 
типу Run-Length Encoding, у разі колонкового подання інформації, можуть виявитися більш 
ефективними, ніж «тяжкі», оскільки допускають виконання операцій над даними без їх 
розпакування. 

Загальна логіка роботи системи представлена на рис. 4. База даних складається з двох 
відношень R(A,  B,  D)  і S(A,  B,  C),  що зберігається на SQL-сервері.  Нехай нам необхідно 
виконати запит: 

SELECT D, C 
FROM R, S 
WHERE R.B = S.B AND C<13. 

Припустимо,  що система має тільки два вузла-виконавці і на кожному вузлі є три 
процесорних ядра (процесорні ядра на рис. 4 промарковані позначеннями (P11, ..., P23). 
Припустимо,  що атрибути R.B  і S.B  визначені на домені цілих чисел з інтервалу [0;  120).  
Сегментні інтервали для R.B і S.B визначимо наступним чином: [0; 20), [20; 40), [40; 60), 
[60; 80), [80; 100), [100; 120). В якості фрагментних інтервалів для R.B і S.B зафіксуємо: [0; 
59] і [60,119]. Нехай атрибут S.С визначений на домені цілих чисел з інтервалу [0; 25]. 
Спочатку адміністратор бази даних за допомогою драйвера створює для атрибутів R.B і S.B 
розподілені колонкові індекси IR.B і IS.B. Потім для атрибуту S.С створюється розподілений 
колонковий індекс B

CSI . , який фрагментується і сегментується транзитивно щодо індексу IS.B. 
Розподілені колонкові індекси IR.B,  IS.B  та B

CSI .  зберігаються в оперативній пам'яті вузлів-
виконавців. Таким чином, отримуємо розподіл даних всередині системи, що приведено на 
рис. 4. При надходженні SQL-запиту, він перетворюється драйвером в план, який 
визначається наступним виразом  реляційної алгебри: 
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При виконанні драйвером операції Execute вказаний запит передається координатору у 
вигляді оператора у форматі JSON. Запит виконується незалежно процесорними ядрами 
вузлів-прискорювачів над відповідними групами сегментів. При цьому за рахунок доменної 
фрагментації і сегментації не вимагаються обміни даними як між вузлами-виконавцями, так і 
між процесорними ядрами одного вузла. Кожне процесорний ядро обчислює свою частину 
попереднього результату, який пересилається на вузол-координатор. Координатор об'єднує 
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фрагменти попередніх результатів в єдину таблицю та надсилає її драйверу, який виконує 
матеріалізацію цієї таблиці у вигляді відношення в базі даних,  що зберігається на SQL-
сервері. Після цього SQL-сервер замість вхідного SQL-оператора, виконує наступний 
оператор:  

SELECT D, C 
FROM 

R INNER JOIN ( 
ТПВ INNER JOIN S ON (S.A = ТПВ.AS) 
) ON (R.A = ТПВ.AR). 

При цьому використовуються звичайні групові індекси у вигляді В-дерев, заздалегідь 
побудовані для атрибутів R.A і S.A. Після виконання запиту попередні результати 
видаляються, а розподілені колонкові індекси IR.B,  IS.B  та B

CSI .  зберігаються в оперативній 
пам'яті вузлів-виконавців для подальшого використання. 

 
Рис. 4. Приклад обчислення попередніх результатів 

 
На рис. 5 представлена діаграма розгортання системи, заснована на нотації стандарту 

UML. Дана система є розподіленою системою і включає в себе два типи вузлів: 
координатори та виконавці. У найпростішому випадку в системі є один вузол-координатор і 
кілька вузлів-виконавців,  як це показано на рис.  5.  Однак,  якщо при великій кількості 
виконавців координатор стає вузьким місцем, в системі може бути декілька координаторів. У 
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цьому випадку вони утворюють ієрархію у вигляді збалансованого дерева, листям якого є 
вузли-виконавці. 

 
Рис. 5. Діаграма розгортання системи 

 
Координатор і виконавець мають уніфіковану структуру, що передбачає три 

компоненти: Commutator (Комутатор), Executor (Виконавець), Compressor (Модуль 
стиснення). Проте, їх реалізації в координаторі й виконавці розрізняються. Компонент 
Commutator в координаторі виконує дві функції: обмін повідомленнями у форматі JSON з 
драйвером по протоколу TCP/IP;  обмін повідомленнями з виконавцем за технологією MPI.  
Компонент Commutator у виконавцi здійснює обмін повідомленнями з координатором за 
технологією MPI.  Компонент Executor на виконавці організовує паралельну обробку 
сегментів колонкових індексів, використовуючи технологію OpenMP, і формує фрагменти 
попередніх результатів. Компонент Executor на координаторі об'єднує фрагменти попередніх 
результатів, отриманих виконавцями в єдину таблицю. Компоненти Commutator і Executor 
використовують компонент Compressor для стиснення та розпакування даних. При виконанні 
оператора CreateColumnIndex координатор додає інформацію про структуру колонкового 
індексу в свій локальний словник і відправляє виконавцям вказівку створити в своїх 
локальних словниках дескриптор з інформацією про новий колонковий індекс. При цьому 
координатор визначає довжину сегментного інтервалу і межі фрагментних інтервалів. Ця 
інформація зберігається в дескрипторі колонкового індексу. Крім цього, дескриптор включає 
бітову шкалу сегментів, в якій значення 1 відповідає непустим сегментам, значення 0 - 
пустим. При початковому створенні колонкового індексу всі сегменти на всіх вузлах-
виконавців є пустими. При виконанні оператора Insert координатору передається кортеж 
(SurrogateKey, Value) для додання в зазначений колонковий індекс. Координатор визначає, в 
межі якого фрагментного інтервалу потрапляє значення Value, і пересилає цей кортеж на 
відповідний вузол-виконавець. Виконавець визначає номер сегментного інтервалу, до якого 
належить значення Value. Якщо відповідний сегмент не пустий, то кортеж додається в 
сегмент зі збереженням впорядкування по полю Value. Якщо відповідний сегмент порожній, 
то створюється новий сегмент з одного кортежу. При виконанні оператора TransitiveInsert 
координатору крім нового кортежу (SurrogateKey, Value) передається додаткове значення 
TValue, яке використовується для визначення номера фрагментного інтервалу. Кортеж 
(SurrogateKey, Value) разом зі значенням TValue пересилається на відповідний вузол-
виконавець. Виконавець за значення TValue визначає номер сегментного інтервалу і додає 
новий кортеж у відповідний сегмент. При виконанні оператора Delete координатору 
передається сурогатний ключ SurrogateKey і значення Value, яке треба видалити. 
Координатор визначає, в межі якого фрагментного інтервалу потрапляє значення Value, і 
пересилає цей кортеж на відповідний вузол-виконавець. Виконавець визначає номер 
сегментного інтервалу, до якого належить значення Value, виробляє у відповідному сегменті 
пошук кортежа з ключем SurrogateKey і виконує його видалення. Оператор TransitiveDelete 
виконується аналогічно оператору Delete з тією лише різницею, що номери фрагментного і 
сегментного інтервалів вираховуються по транзитивності значенню TValue. 

Виконання оператора Execute включає в себе дві фази: обчислення фрагментів 
попередніх результатів на вузлах-виконавцях; злиття фрагментів попередніх результатів в 
єдину таблицю на вузлі-координаторі і пересилання її на SQL-сервер. На першій фазі 
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процесорні ядра вибирають необроблені сегментні інтервали і виконують обчислення 
сегментних попередніх результатів для відповідних сегментів колонкових індексів, задіяних 
в запиті. Після того, як всі сегментні інтервали оброблені, отриманий фрагмент попередніх 
результатів пересилається на вузол-координатор в стисненому вигляді. На другій фазі 
координатор розпаковує отримані сегментні попередні результати і об'єднує їх в єдину 
таблицю. Для розпаралелювання  процесу використовується технологія OpenMP. Отримана 
таблиця попередніх результатів пересилається на SQL-сервер. При цьому також може 
використовуватися стиснення даних. 

Висновки. Описана загальна архітектура організації системи баз даних з 
використанням додаткової програмної систем, що забезпечує зв'язок звичайної реляційної 
СУБД з колонковим представленням даних. До складу системи входить SQL-сервер і 
обчислювальний кластер. На SQL-сервері встановлюється реляційна СУБД з впровадженим 
конектором та драйвер. На обчислювальному кластері встановлюється координатор системи. 
Колонкові індекси створюються та підтримуються в розподіленій оперативній пам'яті 
обчислювального кластера. При створенні інформаційних систем з такою конфігурацією 
необхідно підключити підсистему відновлення колонкових індексів після збою. Для цього 
копії колонкових індексів і метаданих можуть створюватися на дисках, встановлених на 
кожному обчислювальному вузлі. 

Результати експериментів показали, що підходи і методи паралельного виконання 
запитів класу OLAP на базі доменно-колонкової моделі, демонструють хорошу 
масштабованість для запитів з великою селективністю,  які є  типовими для сховищ даних.  
Використання колонкової системи у взаємодії з СУБД PostgreSQL дозволило підвищити 
ефективність виконання запитів у середньому на 12%. Однак, ефективність використання 
системи знижується при зменшенні розмірів бази даних і при збільшенні розмірів 
результуючого відношення. 

Результати, отримані в ході роботи, можуть застосовуватися при створенні 
масштабованих колонкових сопроцесорів для існуючих комерційних і вільно-поширюваних 
SQL-СУБД. Це дозволить обробляти надвеликі сховища даних на кластерних 
обчислювальних системах, у тому числі з вузлами, що включають в себе багатоядерні 
прискорювачі типу GPU або MIC. 
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АРХИТЕКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ БАЗ ДАННЫХ С КОЛОНКОВЫМ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ ДАННЫХ 

 
В статье рассматриваются новые принципы и подходы к проектированию систем 

защиты баз данных с колонковым представлением. Описанна общая архитектура организации 
системы защиты баз данных с использованием дополнительной программной системы, 
обеспечивает связь обычной реляционной СУБД с колонковым представлением данных. 
Колонковые индексы создаются и поддерживаются в распределенной оперативной памяти 
вычислительного кластера. При создании информационных систем с такой конфигурацией 
необходимо подключить подсистему восстановления колонковых индексов после сбоя. 
Результаты экспериментов показали, что подходы и методы параллельного выполнения 
запросов класса OLAP на базе доменно-колоночной модели, демонстрируют хорошую 
масштабируемость для запросов с большой селективностью, которые являются типичными 
для хранилищ данных. Эффективность использования системы снижается при уменьшении 
размеров базы данных и при увеличении размеров результирующего отношения. Результаты, 
полученные в ходе работы, могут применяться при создании масштабируемых колонковых 
сопроцессоров SQL-СУБД, что позволит обрабатывать сверхбольшие хранилища данных на 
кластерных вычислительных системах, в том числе с узлами, включающих в себя многоядерные 
ускорители типа GPU или MIC. 

Ключевые слова: сверхбольшие объемы данных, колонковые индексы, колонковые базы 
данных, OLTP, OLAP, информационные системы. 

 
Ph.D. Julie V.M.,  Ph.D. Cheshun V.M., Lenkov A.S. 

ARCHITECTURE OF THE PROTECTION SYSTEM DATABASE  WITH COLUMNS 
SUBMISSION OF DATA 

 
The article deals with new principles and approaches to the design of database systems coring data 

representation. Described the general architecture of the organization database system using the optional 
software system enables communication with a conventional relational database coring data 
representation. Coring indexes are created and maintained in a distributed memory computing clusters-
ra. When you create information systems with such a configuration is necessary Connectivity chit 
subsystem index of core recovery after a crash. The experimental results showed that the approaches and 
methods of parallel query class OLAP-based domain-column model show good scalability for queries with 
pain-Scheu selectivity, which are typical for data warehousing. System efficiency decreases with 
decreasing size of the database and increasing the size of the resultant relation. The results obtained in 
the course of the work, can be used to create scalable coring coprocessor SQL-database will allow to 
handle extremely large data warehouse on cluster computing systems, including units, including multi-
core accelerators such as GPU, or MIC. 

Keywords: extremely large amounts of data, core index, core database, OLTP, OLAP, information 
systems. 



 

 159 

УДК 358.3:528                                                                  к.т.н., с.н.с. Жиров Г.Б. (ВІКНУ) 
к.т.н. Кольцов Р.Ю. (ВІКНУ) 

Шмиголь Є.В. (ВІКНУ) 
 

ГЕОПРОСТОРОВА РОЗВІДКА З ВИКОРИСТАННЯМ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ 
ТА КРАУДСОРСИНГОВИХ СИСТЕМ 

 
У роботі визначено можливості використання геоінформаційних технологій у розвідці. 

Основною формою використання таких технологій є застосування геоінформаційного підходу 
при обробці та аналізу розвідувальної інформації отриманої з різних джерел (супутників, 
технологій спостереження та визначення місця розташування), які дозволяють створити базу 
знань, яка має життєво важливе значення для світової спільноти. Розглянута система 
геопросторової розвідки та її основні функції. Визначено переваги розвідки, у якій реалізовано 
алгоритм геопросторового аналізу загального масиву розвідувальної інформації. 

Ключові слова: геопросторова розвідка, обробка інформації, геоінформаційні технології, 
краудсорсингова система. 

 
Вступ. На сьогоднішній час в Україні приділяється дуже багато уваги розробці,  

розвитку та впровадження геоіформаційних систем та технологій. Вони застосовуються у 
сфері Державного управління різних рівнів: енергетичній, транспортній, аграрній сферах та 
ін., у сферах землеустрою, будівництва та використання природних ресурсів, причому, з 
кожним роком необхідність у цих технологіях постійно зростає.  В Україні вже існує певна 
нормативно-правова основа у сфері застосування геоінформаційних технологій та 
використання геопросторових даних. Використання даних технологій у різних сферах 
діяльності суспільства, в тому числі у сфері національної безпеки і оборони, обумовлюється 
сучасними підходами до організації та здійснення певного роду діяльності. На сьогодні в 
структурах, які виконують завдання в інтересах національної безпеки та оборони України, 
вже отримані та використовуються певні результати впровадження геоінформаційних 
технологій у профільній діяльності цих установ. Таким чином, потреба у розробці нових та 
удосконалені існуючих геоінформаційних технологіях у багатьох сферах діяльності, 
включаючи і сферу національної безпеки та оборони, є актуальною [1]. 

Постановка завдання. Останнім часом у розвідувальній діяльності все частіше 
використовуються такі терміни, як: геопросторова інформація, геопросторові дані, 
геопросторовий аналіз, геоінформаційні системи, геопросторова розвідка та інші. Зазначені 
терміни використовуються в аспекті пошуку нових підходів до комплексної обробки добутої 
розвідувальної інформації, причому дана інформація видається різними способами та 
оформлюється у різному вигляді. В подальшому, при вирішенні практичних задач, виникає 
задача, щодо поєднання даних від різних видів розвідки, для отримання максимально повної, 
точної та достовірної інформації. Для вирішення даної задачі необхідно розробити 
комплексний підхід геопросторового аналізу різнорідних масивів розвідувальної інформації. 

Результати дослідження. Існуюча в Україні нормативно-правова база чітко не 
визначає поняття геопросторової розвідки, хоча у світі є декілька її визначень. На підставі 
аналізу світового досвіду та бачення українських спеціалістів [2–4], пропонується під 
геопросторовою розвідкою розуміти – безперервний процес збору та обробки геопросторової 
інформації з метою опису, оцінки, візуального відображення об’єктів, процесів і явищ, а 
також їх стану та динаміки змін, та прогнозування можливих напрямків розвитку ситуації 
(подій, явищ) в інтересах національної безпеки і оборони.  

Основними етапами ведення геопросторової розвідки вважати:  
1. Збір та обробку геопросторової інформації;  
2. Супроводження спеціалізованих баз геопросторових даних;  
3. Розроблення інформаційно-аналітичних (інформаційних) документів та доведення їх 

до споживачів.  
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Виходячи із зазначеного, геопросторова розвідка повинна виконувати наступні функції: 
збір та систематизація розвідувальної інформації; інтегрування, обробка та аналіз 
геопросторової інформації; підготовка інформаційно-аналітичних (інформаційних) 
документів; надання інформаційно-аналітичних (інформаційних) документів користувачу; 
супроводження баз геопросторових даних.  

За результатами збору та систематизації розвідувальної інформації отримуються:  
1. Матеріали аеро- та космічної зйомки об’єктів та визначених територій і акваторій у 

різних діапазонах спектру (панхромотичному, мультеспектральному, гіперспектральному, 
інфрачервоному, радіолокаційному иа ін.); 

2. Данні щодо розташування, характеристик та параметрів джерел випромінювань, 
інформація щодо руху об’єктів; додаткові матеріали (фото, характеристики та параметри 
тощо) про об’єкти, які розташовані на певні території; 

3. Інша різноманітна геопросторова інформація.  
Наступним кроком після збору та систематизації розвідувальної інформації є її 

інтегрування, обробка та аналіз. Виконання зазначеної функції дозволить представити 
геопросторову інформацію, яка отримана за різними видами розвідки, у єдиній системі 
просторово-часових координат та об’єднати її у загальний масив геопросторових даних.  

Подальша обробка та аналіз загального масиву геопросторових даних здійснюється за 
різними напрямками, наприклад:  

– аналіз стану об’єктів та інфраструктури території;  
– оцінка оперативної обстановки;  
– моделювання джерела випромінювання та аналіз його параметрів і характеристик; 
– побудова тривимірних моделей об’єктів тощо. 
Обробка та аналіз геопросторової інформації завжди повинні завершуватися 

розробленням інформаційно-аналітичних (інформаційних) документів, що мають конкретне 
призначення. Головними принципами, яким потрібно керуватися при розробці 
інформаційно-аналітичних (інформаційних) документів, є: використання геопросторової 
інформації отриманої з розвідувальних даних добутих різними видами розвідки; обробку і 
аналіз геопросторових даних здійснювати у визначених (стандартизованих) форматах.  

Незважаючи на продуктивність програмних комплексів для аналізу зображень, 
кількість яких постійно збільшується, поки ніщо не може замінити інтуїцію і сприйняття 
людського мозку.  Когнітивні завдання,  які прості для нас,  дуже важко алгоритмізувати.  
Аналіз людиною всієї інформації, одержуваної в результаті глобальної зйомки - це непросте 
завдання: значна частина дорогоцінної інформації ніколи не буде використана просто тому, 
що фізично неможливо переглянути кожен піксель. Швидко вручну проаналізувати 
інформацію,  яка складається з трильйонів пікселів стає можливим за допомогою надання 
даних великої кількості людей, об'єднаних в співтовариство. Працюючи синхронно, колектив 
спроможний краще зрозуміти та проаналізувати зображення. Ідея про те, що спільні зусилля 
швидше призводять до мети, є сутністю краудсорсингу. Великі групи людей, що працюють 
над єдиною задачею, можуть значно краще розкрити сутність процесів, що не під силу одній 
людині. Ідеальним варіантом є спільне використання ефективності автоматизованих 
технологій і інтелекту людини, що неможливо без використання краудсорсингових систем та 
мереж, таких як DigitalGlobeта Tomnod (США)[4]. 

DigitalGlobe досягає цього ідеалу спільно з компанією Tomnod – краудсорсінговою 
мережею, де тисячі добровольців займаються аналізом космічних знімків. Той, хто хоч раз 
розглядав в смартфоні карту або знаходив свій будинок в сервісі Google  Earth,  знайомий з 
основами геопросторової інтерпретації космічних знімків для цілей геопросторової розвідки. 
Інтуїтивно зрозумілий веб-інтерфейс побудований на цьому широко поширеному принципі і 
дає можливість практично будь-якій людині внести свій вклад в аналіз зображень.  Tomnod 
ділить величезні масиви знімків на безліч дрібних фрагментів, кожен з яких відправляється 
декільком користувачам. Кожного члена спільноти просять виявити на фрагменті певні 
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ознаки: розташування пошкоджених від торнадо будинків (рис. 1) або об'єктів релігійного 
культу в місті, автомобілів на стоянці. 

 

 
 

Рис. 1. За допомогою краудсорсингу за космічними знімками точно визначений кожен 
зруйнований будинок (помаранчевий колір) і кожна пошкоджений дах (синій колір) після 

торнадо в місті Мур, штат Оклахома, США 
 

Неможливо гарантувати, що кожна людина має досвід, знання і бажання виявляти 
складні і ледь помітні ознаки на космічному знімку. Краудсорсинг, дозволяє сформулювати 
єдиний підхід до вирішення цих питань. Ефективність спільноти починає проявлятися, коли 
користувачі вивчають кожен піксель на зображенні, забезпечуючи ідентифікацію необхідних 
ознак. Всі члени спільноти працюють ізольовано, тому, якщо кілька осіб виявляють 
конкретні однакові ознаки в певному місці, можна гарантувати, що виявлена цінна 
інформація. 

На сьогоднішній день краудсорсінг Tomnod  з використанням космічної зйомки був 
випробуваний на сотнях подій, в тому числі: 

– інформування комісії з питань гуманітарної допомоги та реагування на надзвичайні 
ситуації; 

– пошуково-рятувальні операції з пошуку зниклих людей, літаків і кораблів; 
– виявлення пошкоджень будівель після катастрофи в інтересах оцінки страхування і 

перестрахування; 
– виявлення транспортних колон і людської активності в інтересах оборони і 

національної безпеки; 
– дослідження в інтересах нафтової і газової геологорозвідки; 
– картографування і моніторинг об'єктів інфраструктури. 
CгowdRank є алгоритмом для вироблення єдиної думки на основі геопросторових 

даних, що дозволяє краудсорсінговой інформації переходити від кількості до якості і 
підвищувати ступінь її достовірності. CrowdRank заснований на принципі визначення 
ступеня узгодженості між усіма окремими користувачами в співтоваристві. Кожен клік 
користувача на сайті Tomnod аналізується CгowdRank для отримання наступних оцінок: 

1. Достовірність локалізації на основі узгодженого з спільнотою думки; 
2. Надійність думки окремого користувача в порівнянні з думками інших членів 

спільноти.  
У процесі оцінки достовірності та надійності вхідних краудсорсінговой інформації від 

спільноти CrowdRank сприймає сотні тисяч неперевірених даних і перетворює їх в 
компетентну інформацію на основі єдиної думки. Результатом є ранжируваних перелік 
важливих об'єктів, який використовується особами, які приймають рішення, наземними 
службами, аналітиками для розуміння інформації, що міститься в пікселях. Інформація 
CrowdRank інтегрується у вже існуючі геопросторові середовища або робочі процеси у 
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вигляді файлів формату KML, GeoJSON API, WFS, електронних таблиць або аналітичних 
звітів. 

Приклад 1: тайфун Haiyan 
У листопаді 2013 р руйнівний супертайфун Haiyan пройшов по Філіппінах, ставши 

найсильнішим тайфуном за швидкістю вітру за всю історію.  Протягом тижня після початку 
стихії зі супутників DigitaLGLoЬe були отримані знімки на територію понад 100 тис. Кв. км. 
Знімки відразу ж завантажувалися в платформу Tomnod. Одночасно спільноті Tomnod було 
дано завдання зафіксувати безліч постраждалих місць і швидко оцінити збиток. Користувачі 
протягом декількох хвилин отримали доступ до знімків,  і тисячі пошкоджених будівель,  
зруйнованих будинків і заблоковані дороги були миттєво визначені (рис. 2). Ці результати 
були передані в оперативний кризовий штаб для реагування і прийняття рішень, а також для 
оцінки збитку. Крім того, були отримані рекомендації по ліквідації наслідків стихійного 
лиха. 

 
 

Рис. 2. Найбільш постраждало від тайфуну місто Таклобан, що було виявлено за 
результатами краудсорсингу. а) космічний знімок до тайфуну; б) космічний знімок після 

тайфуну 
 
Висновки. Наведене вище свідчить, що унікальними перевагами геопросторової 

розвідки в поєднанні з краудсорсинговими системами є: 
– можливість проведення всебічного геопросторового аналізу операційного середовища 
– точність і достовірність аналітичних оцінок, простота та наочність представлення 

інформації. 
В статті були визначені такі основні можливості геопросторової розвідки: 
1. Пошуково-рятувальні операції з пошуку зниклих людей, літаків і кораблів; 
2. Виявлення пошкоджень будівель після катастрофи в інтересах оцінки страхування і 

перестрахування; 
3.  Виявлення транспортних колон і людської активності в інтересах оборони і 

національної безпеки; 
4. Дослідження в інтересах нафтової і газової геологорозвідки; 
5. Картографування і моніторинг об'єктів інфраструктури. 
Правильна організація системи геопросторової розвідки дозволить значно підвищити 

ефективність розвідувальної діяльності, а накопичення геопросторових даних, отриманих з 
різних систем розвідки, та їх порівняння позитивно відобразяться на таких її показниках, як: 
повнота, точність та достовірність розвідувальної інформації [5]. Таким чином, 
геопросторова розвідка є потужним інформаційно-аналітичним інструментом та підкреслює 
значну роль комплексної обробки розвідувальної інформації, отриманої з різних джерел.  
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ГЕИНФОРМАЦИОННЫХ И КРАУДСОРСИНГОВЫХ СИСТЕМ 
 

В работе определены возможности использования геоинформационных технологий в 
разведке. Основной формой использования таких технологий является применение 
геоинформационного подхода при обработке и анализе разведывательной информации 
полученной из разных источников (спутников, технологий наблюдения и определения 
местоположения), которые позволяют создать базу знаний, и имеет жизненно важное 
значение для мирового сообщества. Рассмотрена система геопространственной разведки и ее 
основные функции. Определены преимущества разведки, в которой реализован алгоритм 
геопространственного анализа общего массива разведывательной информации. 

Ключевые слова: геопространственная разведка, обработка информации, 
геоинформационные технологии, краудсорсингова система. 

 
Ph.D. Girov G.B., Ph.D. Koltsov R.Y., Shmyhol E.V. 

METHODICAL RECOMENDATIONS OF GEOSPATIAL ANALYSIS IN MODERN 
GEOINFORMATION SYSTEMS 

 
In work the possibility of using information technology in intelligence. The basic form of the use of 

such technology is the use of geoinformation approach the processing and analysis of intelligence 
received from various sources (satellites, surveillance technologies and positioning), which can create a 
knowledge base which is vital for the international community. The system geospatial intelligence and its 
main function. Advantages intelligence algorithm implemented in which geospatial analysis of the overall 
array of intelligence. 

Keywords: Geospatial Intelligence, information processing, GIS technology kraudsorsynhova 
system. 
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АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В СЕРЕДОВИЩІ ХМАРНИХ 
ОБЧИСЛЕНЬ 

 
У статті проведено аналіз існуючих загроз, що реалізуються з використанням прихованих 

каналів і декларованих можливостей програмного забезпечення (ПЗ). Показано, як реалізація 
прихованих загроз дозволяє шкідливому коду маскуватися під системний процес, завдаючи шкоди 
безпеці середовища хмарних обчислень за допомогою блокування, розкрадання, знищення або 
несанкціонованої передачі інформації. 

Особливу увагу приділено аналізу недоліків сучасних технологій захисту інформації в 
середовищі хмарних обчислень, які не враховують динамічний характер наданих прикладних і 
системних програмних сервісів.  

Ключові слова: хмарні обчислення, кібербезпека,  інформаційна безпека,  приховані загрози, 
комп'ютерні системи. 

 
Вступ. Стрімкий розвиток технологій віртуалізації і створення середовищ хмарних 

обчислень формує нові джерела загроз, які необхідно враховувати при забезпеченні 
кібербезпеки сучасних комп'ютерних систем і сервісів. При цьому динамічний характер 
процесів інформаційної взаємодії істотно ускладнює можливості оперативної оцінки ризиків 
порушення конфіденційності, цілісності і доступності програмних та інфраструктурних 
ресурсів, що надаються в режимі віддаленого доступу. Традиційні засоби забезпечення 
інформаційної безпеки такі, як засоби розмежування доступу, міжмережеві екрани, системи 
виявлення вторгнень, контролюють тільки ті інформаційні потоки, які проходять по каналах, 
призначеним для їх передачі, тому загрози, які реалізуються за допомогою прихованих 
каналів передачі інформації, з їх допомогою не можуть бути блоковані. В цих умовах 
важливого значення набувають технології захисту від загроз, які формуються з 
використанням прихованих каналів інформаційного впливу або всередині периметра безпеки 
корпоративної комп'ютерної мережі. Захист від таких деструктивних впливів повинна 
здійснюватися на рівні процесів управління системними викликами або контролю 
недекларованих можливостей (НДВ) прикладного програмного забезпечення (ПО), що 
вимагає створення нових моделей і методів протидії спробам як зовнішніх, так і внутрішніх 
користувачів змінити стан захищеності інформаційних ресурсів середовища хмарних 
обчислень.  

Актуальність вирішення цієї важливої науково-технічної задачі відзначається 
багатьма зарубіжними вченими, у тому числі В. А. Курбатовым., П. Д. Зегждой, А. А. Грушо, 
Е. Е. Тимониной, В. Ю. Скибой,  Н.А.Гайдамакиным, А. А. Гладких, В. С. Заборовським, С. 
Воглом, Р. Сэйлером, Ф. Мортинелли, Дж. Рутковській та ін. У роботах перелічених авторів 
велика увага приділяється розробці засобів захисту інформації, яких враховуються 
особливості технологій віртуалізації і можливості сучасних апаратно-програмних компонент 
обчислювальних систем, що безпосередньо впливають на захищеність системних і 
прикладних процесів. У зарубіжних наукових публікаціях описуються лише базові підходи 
контролю сигнальних подій у «контурі» розподілених обчислювальних систем. У сучасних 
наукових школах США та Великобританії (на підставі відкритих публікацій) дослідження 
вірусного коду і вивчення методів виявлення програмних «закладок» використовується 
класичний підхід – специфікація базових сервісів ОС, маркерні сигнатури, динамічний аналіз 
виконуваного коду на рівні KOS (Kernel Object Specification). Дані дослідження не зачіпають 
розгляд проблеми «неявних» механізмів контролю ресурсів операційної системи і принципів 
«невидимості». Класичні підходи та методи з використанням згаданої вище специфікації 
KOS не дозволяють виявляти нові зразки шкідливого ПЗ, що використовує технології DCOM 
(Direct Kernel Object Manipulation) і VICE(Virtual ICE). 
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Важливим напрямком вдосконалення технологій захисту та систем інформаційної 
безпеки є протидія білатеральним загрозам, у яких суб'єкт та об'єкт процесів інформаційної 
взаємодії є потенційним носієм небезпечних впливів. У таких випадках необхідно 
використовувати моделі загроз, які ідентифікують потенційні уразливості 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 руйнівних впливів, 
6 реалізуються шляхом порушення функціонування планувальника завдань або диспетчера 
обладнання. Виникаючі при цьому загрози необхідно не тільки оперативно виявляти, але і 
блокувати використовуються неавторизовані канали інформаційних впливів, які у 
середовищі хмарних обчислень зазвичай реалізуються в прихованому для гостьових ОС 
режимах. 

Постановка задачі. Хмарні системи класу «інфраструктура як сервіс» можуть стати 
джерелом загроз порушення безпеки програмного забезпечення, що пов'язано з активним 
характером взаємодії суб'єктів і об'єктів доступу до інформаційних ресурсів і призводить до 
ризиків порушення цілісності та доступності програмних сервісів, що надаються в режимі 
віддаленого доступу. Особливу небезпеку надають загрози, які реалізуються всередині 
периметра безпеки комп'ютерної мережі, так як їх локалізація із застосуванням сучасних 
засобів захисту інформації (СЗІ). 

Важливим фактором підвищення ефективності систем захисту від прихованих загроз є 
облік напрямку передачі, синтаксису і контексту переданих потоків даних. З урахуванням 
вищесказаного, захист від загроз, які можуть призводити до розкрадання даних, 
неконтрольованої модифікації програмних кодів, порушення доступності (блокування) або 
нав'язування хибної інформації в середовищі хмарних обчислень є актуальною науково-
технічною задачею. 

На основі проведеного аналізу та оцінки впливу нових загроз на стан захищеності 
ресурсів середовища хмарних обчислень метою даної роботи є : 

1. Аналіз характерних особливостей сучасного середовища хмарних обчислень.  
2. Аналіз сучасних підходів і технологій захисту інформаційних ресурсів середовища 

хмарних обчислень.  
3. Виявлення недоліків сучасних технологій захисту інформації в середовищі хмарних 

обчислень. 
Аналіз відомих досліджень і публікацій. Доктрина інформаційної безпеки визначає 

поняття інформаційної сфери як сукупність інформації, інформаційної інфраструктури, 
суб'єктів, що здійснюють збір, формування, розповсюдження та користування інформації, а 
також системи регулювання виникаючих при цьому громадських відносин. Інформаційна 
безпека в широкому розумінні являє собою такий стан об'єкта захисту,  який виключає 
можливість нанесення шкоди властивостями об'єкта, обумовлена його взаємодією з 
інформаційної сферою [2] . Загроза безпеки визначається як сукупність умов і факторів, що 
створюють потенційну або реально існуючу небезпеку, пов'язану з витоком інформації 
та/або несанкціонованими та/або ненавмисними діями на неї.  

Принцип «невидимості» заснований на тому, що існують недокументовані стани в 
системі,  які ніяк не помітні для монітора безпеки і які дозволяють шкідливому коду 
маскуватися під штатний процес.  

Під визначенням «руткіти» розуміється набір утиліт або спеціальний модуль ядра, які 
зловмисник використовує для прихованого вбудовування в операційні системи користувачів 
шкідливого програмного забезпечення(ВПО).  

Під шкідливістю розуміється здатність програм завдати шкоди комп'ютерній системі 
за допомогою блокування, розкрадання, знищення і несанкціонованої передачі інформації.  

Середа хмарних обчислень - це сукупність обчислювальних ресурсів у вигляді 
віртуальних машин, наданих користувачу 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 
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мережеві компоненти. Розглянуті хмарні системи відносяться до типу «інфраструктура як 
сервіс», і для них характерно наявність гіпервізора для управління обчислювальними 
ресурсами, який розглядається як додаткове джерело вразливостей, список яких з кожним 
роком збільшується. Застосування технологій хмарних обчислень визначає необхідність 
розгляду можливих способів дестабілізуючих впливів, що призводять до порушення 
функціонування компонентів інформаційного середовища. 

 Характерною особливістю сучасного середовища хмарних обчислень є активний 
характер суб'єктів та об'єктів інформаційної взаємодії. Це дозволяє розглядати цільову 
функцію системи безпеки як збереження конфіденційності, цілісності і доступності 
програмних та інфраструктурних сервісів, що надаються в режимі віддаленого доступу в 
умовах динамічного зміни стану обчислювальних ресурсів. В сучасних антивірусах, 
обманних системах захисту і сканерах безпеки не враховуються загрози, які реалізуються 
всередині периметра безпеки, Розробники програмно-технічних засобів захисту керуються 
власними уявленнями про створення прототипу продукту, використовуючи традиційні 
шаблони реалізації механізмів безпеки, саме тому найчастіше представлені на ринку засобів 
захисту інформації (ЗЗІ) володіють безліччю загальновідомих вразливостей навіть в умовах 
застосування новітніх технологій. Побудова перспективних механізмів забезпечення безпеки 
в середовищі хмарних обчислень пов'язується не з захистом від виявлених вразливостей, а 
полягає в можливості запобігання нових невідомих методів проведення атак, в розробці 
нових моделей загроз і методів запобігання або відображення комп'ютерних атак на 
інформаційні ресурси, які використовують можливості предикативній ідентифікації 
прихованих каналів і потенційно небезпечних процесів інформаційної взаємодії.  

В умовах розвитку ринкової економіки фахівцями в різних країнах все більше уваги 
приділяється питанням розробки засобів захисту, що дозволяють протидіяти загрозам 
інформаційної безпеки з боку зловмисників, на основі єдиного концептуального підходу, що 
поєднує в собі переваги різних методів захисту інформації. Розвиток засобів, методів і форм 
автоматизації процесів обробки інформації і масове застосування персональних комп'ютерів, 
що обслуговуються непідготовленими в спеціальному відношенні користувачами, роблять 
інформаційний процес вразливим по ряду показників . 

 Причини, що зумовлюють виникнення вразливостей в середовищі хмарних 
обчислень, наступні:  

 - обсяг оброблюваної інформації постійно збільшується з урахуванням розширення 
інформаційного простору мереж загального і спеціального призначення;  

- у сучасних обчислювальних комплексах використовуються програмно-технічні 
засоби, різних по своїй архітектурі, функціональним можливостям та цільового призначення;  

- доступ до ресурсів обчислювальних комплексів одержує все більше число 
користувачів, операторів у зв'язку з застосуванням Internet-технологій;  

- за рахунок використання нових, не пройшли тривалу апробацію в різних соціальних 
структурах технологій збільшується ймовірність виникнення нових класів вразливостей;  

- низький рівень комп'ютерної грамотності користувачів, недостатня кваліфікація 
системних адміністраторів;  

- використання передачі інформації з використанням Wi-Fi мереж безпровідного 
доступу, що значно спрощує зловмисника процес несанкціонованого знімання інформації, 
поширюваної за межі контрольованої зони.  

На рис. 1 представлено статистичну вибірку опису динаміки змін атак вірусів.  
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Рис. 1. Статистика атак з 2008 по 2016 рр. 

 
Де: №1- з листопада 2008 р по січень 2010 р, № 2 - сукупні зміни з жовтня 2010 по 

липень 2012,  № 3 - загальна кількість атак з вересня 2012 по січень 2016 . 
Подальше розроблення нових технологій необхідно здійснювати на рівні протоколів 

взаємодії ОС і драйверів пристроїв, так як програмні модулі на зазначених інтерфейсних 
рівнях володіють привілейованими повноваженнями і можуть здійснювати довільні дії в 
операційних системах. Однією з найважливіших задач комп'ютерної безпеки є боротьба зі 
шкідливим програмним забезпеченням і зокрема підзавдання його виявлення. Всі методики 
виявлення можна розділити на 2 типи: методики виявлення відомого ВПО і методики 
виявлення невідомого ВПО . 

 Методи, засновані на експертних знаннях, використовуються для формалізації поняття 
«шкодочинність» і знань експертів в області дослідження шкідливих програм. Знання 
можуть бути пов'язані, наприклад, з тим, які дії є шкідливими (поведінковий аналіз), або які 
особливості структури можуть говорити про шкодочинності (статичний або динамічний 
структурний аналіз). Надалі ці формалізовані знання застосовуються для виявлення 
шкодочинності в досліджуваних даних.  

Представниками даної групи методів є метод продукційних правил і метод 
поведінкових сигнатур.  

В основу методу продукційних правил покладена модель подання знань у вигляді 
конструкцій «ЯКЩО-ТО». З допомогою таких правил можна вказати поодинокі ознаки 
шкідливості.  

Метод сигнатур розроблено для поведінкового аналізу. За основу взято метод 
продукційних правил, який був адаптований для виявлення шкідливих послідовностей дій 
(тобто визначення переходу системи в «інфікований» стан).  

Ідея, що лежить в основі розвитку і впровадження розподілених інформаційних 
технологій хмарних обчислень в розвідувальну діяльність, давно стала стійким трендом для 
багатьох федеральних відомств комерційного сектора США і привела до істотного 
скорочення їх трудовитрат. При цьому користувачі відсторонені від технічних деталей, таких 
як операційна система , інфраструктура та програмне забезпечення. Все це користувачам 
надається за допомогою хмарного сервісу. Міністерство оборони США вийшло з ініціативою 
залучити до нього не тільки свої відомства, а й промисловість, а також інші урядові 
установи. Вже до 2016-2020 років в сформований простір повинні інтегруватися численні 
розрізнені хмарні платформи Міністерства оборони США, розвідувального співтовариства, 
військово-промислового комплексу, уряду та інші організації. 

Об'єднання різнорідних обчислювальних систем обумовлює реалізацію розширених 
механізмів захисту персональних даних користувачів, використання надійних алгоритмів 
шифрування, програмно-апаратних засобів контролю цілісності, створення довіреної 
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середовища завантаження. У середовищі хмарних обчислень багато користувачів, які 
запускають різні дистрибутиви ОС, тому необхідно розмежовувати канали обміну, фізичні та 
віртуальні ресурси у відповідність з рольовими політиками безпеки, щоб виключити 
пошкодження і розкрадання інформації, що захищається з різними рівнями доступу, 
несанкціонований доступ з боку зловмисника. 

Планується також використання «хмарного сховища» від компанії Cleversafe. Масивні 
обсяги даних нарізають на частини і потім розподіляють по різним місцями розташування, 
або «вузлів зберігання».  Хоча дані можуть знаходитися в чотирьох різних дата центрах по 
всій країні,  вони можуть бути доступні в реальному часі з «окремих хмар».  У даного виду 
зберігання даних кілька переваг. по-перше, це конфіденційність, окремі блоки данних не 
можуть бути розшифровані самі по собі, навіть якщо стороння особа отримало кілька таких 
частин. по-друге, на відміну від традиційних методів зберігання, немає ніякої необхідності, 
робити кілька копій вихідних даних, що дозволяє заощадити фінансові витрати. 

Створення хмарної мережі отримало кодову назву «Хаддл». Передбачається розробка 
за участю компаній Mellanox, Трініті-мережі, Luxent Group нового 48-потового 
маршрутизатора InfiniBand Хмара VPI-перемикача (з вбудованою підтримкою апаратної 
віртуалізації), швидкість передачі в якому буде 100 Гб / с 56 Гб замість / с Infini-Band FDR. 
Також телекомунікаційне обладнання буде підтримувати повну апаратну віртуалізація 10-
гігабітних Ethernet PCI-Express. 

Створена трирівнева глобальна хмарна система(SpiderNetX), складається з наступних 
базових ланок: 

1. Обчислювальні вузли суперпродуктивних комп'ютерних центрів на базі провідних 
науково-дослідних лабораторій (Массачусетський інститут, Університет Джорджії, 
Тихоокеанська дослідна лабораторія, Ліверморская національна дослідна лабораторія, 
Лабораторія спеціальних досліджень  Trinix Агентства національної безпеки США, компанія 
IBM,компанії Cray Research Inc і SGI, обчислювальний центр S.C.O.M.P Пентагону, 
Комп'ютерний центр суперкластерний N-Куб Інститутустратегічних досліджень ЦРУ).  

На обчислювальних вузлах високошвидкісних комунікаційних мереж суперкомп'ютерів 
стратегічного призначення (СКСН) встановлюються захищені «гібридні» ОС, відмінні від 
класичних операційних систем класу Unix або Windows NT, з розширеною апаратної 
ізоляцією виконання привілейованого коду, з підтримкою «безперервної» глобальної 
адресації фізичної пам'яті порядку 256 Терабайт і мультітредовой апаратно й архітектури: 
ОС Cray МТК для сегментів мережі Пентагону, Blacker ОС для сегментів мережі АНБ, OC 
XTS для сегментів мережі ЦРУ. 

2. Сервісні вузли з підтримкою мейнфреймів і стандартних кластерних систем під 
управлінням «класичних» Unix-подібних ОС  (Red Hat Linux, SUSE Linux, Mandriva Linux, 
ALT Linux, IBM AIX, SGI IRIX,ШОС, Sun Solaris). Вони призначені для зберігання і обробки 
інформації на файлових серверах, забезпечення доступу до відкритих публікаціям науково-
дослідних центрів, систем картотек Бібліотечних фондів а також для обробки пошукових 
запитів з клієнтських ЕОМ в соціальних мережах.  

Сервісні вузли глобальної системи SpiderNetX включені в контур інформаційних 
систем освітніх установ США, Канади, Австралійської асоціації, Європейського Союзу 
(Великобританія, Франція, Німеччина, Італія, Швейцарія), країн Близького Сходу 
(Саудівська Аравія, ОАЕ), Центральної та Східної Азії (Індія, Китай, Японія, Південна 
Корея,  Сінгапур),  країн Прибалтики (Литва,  Латвія,  Естонія),  Росії і країн СНД (Казахстан,  
Азербайджан, Україна). Основні інноваційні академічні за задумом дослідження уряду США 
проводитимуться на території США, Канади, Європи та Австралійської асоціації з метою 
зниження фінансових витрат на інноваційні проекти «нової ери суперкомп'ютерів» в якості 
технологічної платформи і сировинної бази виступають вигідні економічні зони Центральної 
та східної Азії. Дослідницький центр IBM в Нью-Делі (Індія), Шанхайська лабораторія Cray 
Inc (Китай), Об'єднаний центр комп'ютерних досліджень SGI Бейкер Сінгапуру, центр 
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стратегічних досліджень Минатома Японії, Міжвідомчий обчислювальний центр 
Університету Сеула (Південна Корея). 

3. Клієнтські ЕОМ, робочі станції користувачів (операторів) глобальної розподіленої 
інформаційнною системою, підключені до локальних мереж освітніх установ і мають доступ 
в Інтернет, мобільні «тонкі» клієнти і персональні комп'ютери. На клієнтських 
обчислювальних засобах в країнах Близького Сходу, Центральної і Східної Азії, Європи, 
Росії та країнах СНД в основному встановлені ОС класу Windows NT.  

Аналізатори мережевих вторгнень створюються, щоб забезпечити  додатковий рівень 
захисту обчислювальної мережі, доповнюючи  традиційні засоби захисту: міжмережеві 
екрани, кріптомаршрутизатори, сервери аутентифікації . Зловмисник під час здійснення атак 
намагається подолати систему захисту,  використовуючи як методи «грубого злому», так і 
нові «руткіт» - технології для прихованого доступу до ресурсів операційних систем і 
спостереження за інформаційними потоками. Система аналізу захищеності покликані 
здійснювати збір даних про «аномальної» активності в системі і виявляти факти прихованого 
впливу на ресурси інформаційних систем, попереджати спроби здійснення 
несанкціонованого доступу (НСД).    

Незважаючи на те, що ці системи не можуть виявляти атаку в процесі її розвитку, вони 
можуть визначити можливість реалізації атак . Виявлення атак здійснюється за допомогою 
аналізу реєстраційних журналів, баз даних аудиту або інформаційних потоків в режимі 
реального часу. Засоби виявлення атак дозволяють вдосконалити «класичні» підходи в 
області створення СЗІ за допомогою функціональної реалізації механізмів сигнатурного 
пошуку, підвищуючи рівень захисту обчислювальної мережі. Наприклад, засоби виявлення 
атак розпізнають спроби здійснення несанкціонованого доступу порушником , аналізую 
параметри переданих пакетів в мережі (прапори керування TCP / IP, час «життя» пакета, 
аномальні зміни розмірів переданих пакетів), здійснюють сигнатурний аналіз на наявність 
«характерних відбитків пальців» (відбитки пальців) у тактичних діях противника. 

При цьому зазначені технічні засоби розширюють функціональність міжмережевих 
екранів, здійснюючи контроль доступу користувачів до ресурсів внутрішніх і зовнішніх 
сегментів локальних і глобальних телекомунікаційних систем. 

У складі систем виявлення атак реалізовані криптографічні механізми контролю 
цілісності. Контроль цілісності дозволяє реалізувати стратегію ефективного моніторингу, 
сфокусовану на системах, в яких цілісність даних і цілісність процесів відіграє найважливішу 
роль . 

Даний підхід дозволяє контролювати цілісність об'єктів файлової системи, реєструвати 
спроби здійснення НСД за допомогою зміни атрибутивних ознак ресурсів обчислювальних 
систем. Другим, не менш важливим, підходом є використання моделі адаптивного захисту 
інформації [3]. Модель адаптивних систем захисту розподілених систем дозволяє 
здійснювати гнучке налаштування компонентів СЗІ та оперативно реагувати на зовнішні 
дестабілізуючі дії з боку порушника в умовах, коли обстановка інформаційної протидії вкрай 
мінлива. При цьому можна привести аналогії з біологічного світу. Будь-яка форма життя має 
вроджені або набуті механізми адаптації до зовнішнього середовища проживання. У разі 
зміни стійких показників «еконіші» існування, організм прагне в найбільш короткі терміни 
оптимально підлаштується під нові умови середовища. Так і адаптивні системи захисту 
здійснюють зміну конфігурації СЗІ, налаштування її окремих компонентів з урахуванням 
сигнальних подій у відповідь на дії противника, підвищуючи рівень захищеності в критичні 
періоди здійснення активного вторгнення в комп'ютерні системи. 

Компонент, який реалізує адаптивні властивості СЗІ, здійснює аналіз в режимі 
реального часу атак, отримуючи інформацію від аналізатора мережевих вторгнень, модулів 
МЕ, прогнозує появу нових класів вразливостей на основі емпіричних даних про вже відомі 
атаках і вносить поновлення в бази даних аудиту з урахуванням можливих ( перспективних) 
атаки з боку зловмисника. Ключовим аспектом технології адаптивного захисту є перехід від 
принципу "виявлення і ліквідація НСД" до принципу .. "аналіз - прогнозування -
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попередження - протидія" Дана технологія заснована на динамічному аналізі дій 
користувачів, контролі виконання програмного коду в комп'ютерних системах, контролю 
доступу до ресурсів ВС за допомогою детального аналізу інформації журналів аудиту та 
«міток» доступу монітора безпеки, виявленні неявних (прихованих) взаємодій користувачів і 
об'єктів доступу. 

Дана технологія не дозволяє в повній мірі вирішувати проблему аналізу захищеності 
інформаційних систем з урахуванням застосування зловмисником програмних засобів 
прихованого впливу, алгоритмів і методів, що реалізують принцип «невидимості», оскільки 
враховує лише обмеження дій суб'єктів доступу і впливів шкідливого коду із застосуванням 
штатних засобів захисту. 

Також до уваги береться можливість здійснення розподілених атак з використанням 
програмних агентів зловмисника. Програмний агент зловмисника може використовувати 
процесор до роботи легальних програм, тобто агент модифікує системні дані так, як потрібно 
йому, потім обробити запит і передати легальним програмами ту інформацію, яку йому 
потрібно. 

Обманні системи захисту засновані на використання методів комп'ютерного обману. 
Наприклад, можна привести досить наочний приклад приховування структури (топології) 
обчислювальної мережі за допомогою програмно-технічних засобів захисту. 

Застосування засобів, що реалізують камуфляж і дезінформацію, перешкоджає 
успішному здійсненню НСД зловмисником, оскільки порушник у разі використання 
облудної системи захисту, змушений витрачати на альтернативні шляхи здійснення 
вторгнення, оскільки у нього немає достовірної інформації про те, чи працює він з реальною 
операційною системою або є учасником «гри», запропонованої йому в якості «приманки» 
(тактика залучення уваги). Даний метод реалізований в продукті Cybercop Sting . 

Найбільш поширеним пакетом, які реалізують технології обманних систем 
зарубіжними компаніями в рамках проведення досліджень в області застосування 
перспективних технологій захисту, є програмний продукт ДТК (Обман Toolkit). 

Концепція створення даного продукту належить провідним експертам в галузі 
комп'ютерної безпеки Масачусітського технологічного інституту - Кліффу Столл і Біллу 
Чезвіку. Даний засіб розроблено з тією метою, щоб ввести в оману автоматизовані засоби 
аналізу захищеності шляхом створення помилкових вразливостей, що дозволить своєчасно 
виявити спроби несанкціонованого доступу і протиставити їм ефективні засоби захисту і, 
можливо, виявляти  атакуючого . 

Висновки. На основі попереднього аналізу та оцінки впливу нових загроз на стан 
захищеності ресурсів середовищ хмарних обчислень випливає, що використання 
традиційних підходів не дозволяє вирішити проблему підвищення рівня захищеності 
середовища хмарних обчислень з урахуванням гнучкості, масштабованості (підтримки 
апаратних платформ різного класу) пропонованих програмно-технічних рішень мінімізації 
витрат. 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.  

 
ЛІТЕРАТУРА: 
1. Критически важные объекты и кибертерроризм. Часть 1. Системный подход к организации 

противодействия / / О.О. Андреев [и др.]. Под ред. В.А. Васенина. – М.: 
2.  Моляков,  А.С.  KPROCESSOR_CID_TABLE  факторинг –  новый метод в теории 

компьютерного анализа вирусного кода и поиска программных закладок/ А.С. Моляков // Проблемы 
информационной безопасности. Компьютерные системы. - СПб.: Изд-во Политех. Ун-та, 2009. - №1. - 
c. 17-19. 

3. Олифер , В.Г.. Компьютерные сети / В.Г. Олифер. - СПб.: Изд- во Питер, 2004. – c. 198-199 . 
4. Larochelle , D. Statically detecting likely buffer overflow vulnerabilities / D,Larochelle and D. 

Evans // In USENIX Security Symposium,. - 2001. - pp. 177-190. 



 

 171 

5. Bush , W.R.. A static analyzer for finding dynamic programming errors W. R. Bush, I D. Pincus, 
and D. J. Sielaff / In Proceedings of Software Practice and Experience . - 2000.- pp. 775-802. 

6.  Benjamin  ,  V.  Context  Sensitivity  for  Bug  Detection  in  С Programs  /  V.  Benjamin  Livshits  and  
Monica S. Lam // In Proceedings of the 11th ACM SIGSOFT International Symposium on the Foundations 
of Software Engineering (FSE-11). - 2003. – pp. 123-125. 

7. Milanova , A. Precise and Practical Flow Analysis of Object-Oriented Software/A. A. Milanova // 
Ph.D thesis, Rutgers University, Available as Techical Report DCS-TR-539. - 2003. – pp. 234-242. 

 
REFERENCES: 
1. Kriticheski vazhnyie ob'ektyi i kiberterrorizm. Chast 1. Sistemnyiy podhod k organizatsii 

protivodeystviya / / O.O. Andreev [i dr.]. Pod red. V.A. Vasenina. – M.: 
2. Molyakov, A.S. KPROCESSOR_CID_TABLE faktoring – novyiy metod v teorii kompyuternogo 

analiza virusnogo koda i poiska programmnyih zakladok/ A.S. Molyakov // Problemyi informatsionnoy 
bezopasnosti. Kompyuternyie sistemyi. - SPb.: Izd-vo Politeh. Un-ta, 2009. - #1. - c. 17-19. 

3. Olifer , V.G.. Kompyuternyie seti / V.G. Olifer. - SPb.: Izd- vo Piter, 2004. – c. 198-199 . 
4. Larochelle , D. Statically detecting likely buffer overflow vulnerabilities / D,Larochelle and D. 

Evans // In USENIX Security Symposium,. - 2001. - pp. 177-190. 
5. Bush , W.R.. A static analyzer for finding dynamic programming errors W. R. Bush, I D. Pincus, 

and D. J. Sielaff / In Proceedings of Software Practice and Experience . - 2000.- pp. 775-802. 
6.  Benjamin  ,  V.  Context  Sensitivity  for  Bug  Detection  in  С Programs  /  V.  Benjamin  Livshits  and  

Monica S. Lam // In Proceedings of the 11th ACM SIGSOFT International Symposium on the Foundations 
of Software Engineering (FSE-11). - 2003. – pp. 123-125. 

7. Milanova , A. Precise and Practical Flow Analysis of Object-Oriented Software/A. A. Milanova // 
Ph.D thesis, Rutgers University, Available as Techical Report DCS-TR-539. - 2003. – pp. 234-242. 

 
Рецензент: д.т.н., проф. Лєнков С.В., начальник науково-дослідного центру Військового 

інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
 

Козак И.В., к.воен.н., доц. Пашков С.А., к.т.н., доц. Огнєвой А.В. 
АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В СРЕДЕ ОБЛАЧНЫХ 

ВЫЧИСЛЕНИЙ 
 
В статье проведен анализ существующих угроз, реализуемых с использованием скрытых 

каналов и декларируемых возможностей программного обеспечения (ПО). Показано, как 
реализация скрытых угроз позволяет вредоносному коду маскироваться под системный процесс 
в ущерб безопасности среды облачных вычислений с помощью блокировки, хищения, 
уничтожения или несанкционированной передачи информации. 

Особое внимание уделено анализу недостатков современных технологий защиты 
информации в среде облачных вычислений, которые не учитывают динамический характер 
предоставленных прикладных и системных программных сервисов.  

Ключевые слова: облачные вычисления, кибербезопасность, информационная 
безопасность, скрытые угрозы, компьютерные системы. 
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ANALYSIS OF THE PROBLEMS OF INFORMATION PROTECTION IN CLOUD 
COMPUTING ENVIRONMENT 

 
The article analyzes the existing threats are realized using covert channels and the declared 

capabilities of software (PO). We show how the implementation of hidden threats allows malicious code 
disguised as a systematic process, harming the security of cloud computing environments using blocking, 
theft, destruction or unauthorized transfer of information. 

Particular attention is paid to analysis of the shortcomings of modern technologies of information 
security in cloud computing environments that do not take into account the dynamic nature of the 
provided software applications and system services 

Keywords: cloud computing, cyber security, information security, hidden threats, a computer 
system. 
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СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ СУЧАСНИХ 
ІНСТРУМЕНТІВ ТА ПІДХОДІВ ДО РОЗРОБКИ КРОСПЛАТФОРМНИХ ВЕБ-

ДОДАТКІВ 
 

Існуючі методики створення кросплатформних додатків, як правило, вимагають велику 
кількість трудових ресурсів. Тому, для вирішення даної проблеми, в цій роботі,  на основі аналізу 
новітніх методик та інструментів кросплатформної розробки,була запропонована 
архітектурна схема інформаційної системи. В основі її створення знаходится використання 
взаємодії двох безкоштовних фреймворків (Node.js і Titanium SDK). Для демонстрації переваг 
даного підходу була розроблена клієнт-серверна система програмного забезпечення, що працює 
на операційних системах android і ios, а так само на платформах, що підтримують веб-
розробку. У результаті було досягнуто  скорочення часу розробки. 

Ключові слова:  кросплатформні веб-додатки, клієнт-серверна архітектура, фреймворк. 
 

В умовах бурхливого росту інформаційних технологій все більшу популярність і 
потрібність набувають додатки, що розробляються для використання їх на різних 
платформах – кросплатформені програми [1]. Це обумовлено появою та розвитком всіляких 
пристроїв, на яких вони можуть функціонувати. Одним з швидко розвинених напрямків в 
галузі багатоплатформеності в даний час є розробка додатків, що працюють на різних 
операційних системах,  таких як десктопні -  Windows,  Mac  OS,  мобільні -  iOS,  Android.  
Однак, існуючі методики їх розробки орієнтовані на створення додатків під конкретну 
операційну систему, що обмежує універсальність їх застосування. Наприклад, додатки, 
розроблені під систему Windows не завжди будуть працювати на мобільних платформах. А з 
урахуванням зростаючого попиту на мобільні додатки, актуальність вирішення даного 
протиріччя зростає. Крім того, досягнення високої якості розробки кросплатформних 
додатків може бути забезпечено ефективною організацією процесу їх автоматизованого 
тестування. 

Вимоги практики розробки кросплатформних додатків, що функціонують на 
десктопних і мобільних платформах, а також організація процесу їх автоматизованого 
тестування обґрунтовують актуальність даної роботи. 

Постановка завдання. Метою роботи є розробка кросплатформного клієнт-серверного 
програмного забезпечення (Web сайт і додатки для Android і Ios), використовуючи зв'язку 
фреймворків для скорочення часу розробки. 

Для досягнення поставленої мети вирішені наступні завдання: 
–  аналіз існуючих підходів розробки кросплатформного програмного забезпечення;  
–  аналіз основних фреймворків для розробки веб-додатків; 
–  огляд методологій розробки програмного забезпечення, що використовуються в 

роботі; 
– проектування і розробка кросплатформної інформаційної системи «Calypso», що 

складається з веб і мобільних додатків; 
–  дослідження характеристик відсотка переносимості коду. 
Розв’язання завдання. У теперішній час зростає потреба в додатках, які одночасно 

працюють на декількох платформах, а так само не рідкісні випадки, коли додаток пишеться 
під одну платформу і потім переноситься на іншу.  Разом зі зростанням інтересу,  зростає і 
кількість інструментів і підходів до кросплатформної розробки. Розглянемо ці підходи.  

1)  Нативний підхід.  Перевагами є гарантія того,  що додатки на цій платформі будуть 
працювати саме так як замислювалося тому, що додаток пишеться рідною мовою. Головним 
мінусом і основною причиною, чому цей підхід рідко використовується це, те що 
трудовитрати на розробку і розвиток будуть рости пропорційно кількості підтримуваних 
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платформ.  Однак,  якщо кросплатформність спочатку передбачити в архітектурі додатка,  то 
ці витрати можна істотно скоротити. 

2) Web підхід. Основною ідеєю цього підходу виступає написання веб-сайту з 
адаптивним дизайном. Плюсами даного підходу є проста реалізація, підтримка дуже великої 
кількості платформ (будь-який пристрій з web браузером). К мінусам даного підходу можна 
віднести: необхідне постійне інтернет підключення; не враховується специфіка роботи 
пристрою, що в свою чергу негативно впливає на швидкодію додатка, а так само на зручність 
роботи з ним; відсутність єдиних стандартів в браузерах [2]. 

3)  Підхід використання кросплатформних мов програмування. Сильні сторони: 
–  підтримка більшості популярних платформ, також і мобільних; 
–  багато готових програмних бібліотек і готових рішень; 
–  потрібна мінімальна зміна коду для різних платформ (може бути взагалі не потрібна); 
Слабкі сторони: 
–  відсутня підтримка Ios; 
–  як правило, відсутність нативних елементів управління. Це означає, що додаток буде 

мати однаковий вид на всіх платформах, і може виглядати незвично для користувача. 
4)  Підхід використання фреймворків для крос платформної розробки. 
Фреймворк (англ. Framework - каркас, структура) - програмна платформа, яка визначає 

структуру програмної системи; програмне забезпечення, що полегшує розробку і об'єднання 
різних компонентів великого програмного проекту [3]. 

Ідея цих фреймворків полягає в тому, що весь код пишеться якоюсь популярною 
мовою, прописуються правила для конкретних платформ, якщо потрібно і потім фреймворк 
компілює або інтерпретує цей код в нативні програми під кожну обрану платформу. Так само 
дозволяє зберегти нативний зовнішній вигляд. 

Загальні схеми існуючих інструментів та підходів  до крос платформної розробки  
та  основних  фреймворків  показані  на  рис. 1,2. 

  
 

Рис. 1.  Аналіз існуючих технологій розробки кросплатформного програмного забезпечення  
 

 
Рис. 2. Аналіз основних фреймворків кросплатформної розробки 

 
Проведено аналіз основних веб-фреймворків. Вони спрощують розробку і позбавляють 

від необхідності написання рутинного коду. Багато фреймворків спрощують доступ до баз 
даних, розробку інтерфейсу, і також зменшують дублювання коду. На рисунку 3 приведені 
найпопулярніші на 2015 рік веб-фреймворки і основні відповідні їм мови програмування.  
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Рис. 3. Аналіз основних веб-фреймворків кросплатформної розробки 

 
Основні критерії до обґрунтування вибору підходу до розробки, інструментів та 

методології програмування при реалізації кросплатформних додатків обрано такі: 
–  високий відсоток переносимості коду; 
–  продуктивність; 
–  безкоштовність продуктів; 
–  швидкість розробки. 
На підставі аналізу підходів до кросплатформної розробки і на підставі критеріїв,  

оберемо підхід що використовує фреймворки. 
Далі зробимо вибір з розглянутих фреймворків кросплатформної розробки, який так 

само базується на відповідності сильних і слабких сторін фреймворків та критеріях. 
Результатом вибору буде: Titanium SDK. Цей фреймворк повністю безкоштовний. Має 
високу переносимість коду, поступається тільки PhoneGap за цим параметром, проте виграє 
у нього в продуктивності.  Швидкості розробки сприяє велика кількість готових рішень «з 
коробки». Однак якість продукту може постраждати через те, що використана мова javascript 
асинхронна та в численних вкладених розгалужуваннях програмісту легко помилитися.  

Так як нашим завданням є клієнт-серверне програмне забезпечення, то нам також 
потрібен інструментарій для створення серверної частини – веб-сервіс зі своїм API. Хоча 
Titanium SDK і дозволяє написання веб-додатків, але його функціонал призначений для 
самостійних додатків і написання веб-сервісу на ньому буде не доцільно.  Результатом 
вибору буде – Node.js. Але залишається така ж уразливість з якістю кінцевого продукту із за 
асинхронності як і у випадку з Titanium SDK. 

Для усунення вразливостей пов'язаних з помилками при написанні коду, будемо 
використовувати таку методологію програмування як BDD– розробка через поведінку (англ. 
Behavior-driven development, BDD) [4]. 

Проектована інформаційна система буде створена на основі клієнт-серверної 
архітектури. Роль сервера виконує додаток на Node.js, клієнти – додатки що виконуються на 
різних платформах (мобільні та web) написані на Titanium SDK. 

Схема архітектури зображена на рисунку 4. 

      
Рис. 4. Схема архітектури розроблюваної системи 
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Клієнти посилають запити на різні операції з об'єктом користувача або мікро 

повідомлень,  сервер в свою чергу працює з базою даних і повертає потрібні дані клієнтам.  
Спілкування між клієнтами і сервером йде через протокол передачі гіпертексту HTTP (англ. 
HyperText Transfer Protocol). 

Використовувані в розробляється системі методи HTTP: 
–  OPTIONS. Надсилається клієнтами для отримання списку дозволених методів; 
–  GET. Використовується для отримання запитуваного вмісту; 
–  POST. Застосовується для передачі даних до серверу; 
–  DELETE. Запит на видалення якихось даних. 
Використовуваний формат даних для передачі в обидві сторони – JSON. 
Розроблено серверну ті клієнтські частини інформаційної системи. Розглянемо основні 

функції клієнтської частини: надання графічного інтерфейсу користувачу для роботи з 
системою, а так само відправка запитів на сервер і обробка відповідей. Насамперед 
реалізуємо модель користувача на клієнтської частині, це необхідно для зручної 
синхронізації даних з сервером. Схема моделі буде повторювати схему моделі з сервера. Так 
само для роботи синхронізації потрібно написати так званий REST, всередині якого 
прописується правила відправки запити на такі дії з моделлю як: 

 –  створити; 
 –  видалити; 
 –  прочитати. 
Після того як синхронізація даних реалізована було створено графічний інтерфейс 

додатку. 
У точці входу додатка пропишемо одне правило, якщо у внутрішньому сховище є поле 

з секретним ключем, то намагаємося отримати модель з сервера по ньому, якщо ключ не 
підходить або його немає, перенаправляємо користувача на вікно входу. У вікні входу 
повинні бути два текстових поля, одне для імені користувача і друге для пароля, і дві кнопки, 
перша «signin» – для входу, друга «signup» – для відкриття вікна реєстрації. Далі створимо 
вікно реєстрації, воно буде містити три текстових поля, для імені користувача, для пароля і 
для підтвердження пароля, дві кнопки «signup» і «signin» – для створення нового 
користувача і для відкриття вікна входу відповідно. Так само в цьому вікні перевіряється збіг 
паролів для того, щоб виключити помилку введення пароля користувачем. Якщо реєстрація 
пройшла успішно користувача аутентифікує і переадресує у вікно профілю. Останнім вікном 
нашого додатка буде вікно профілю користувача,  воно містить текстове поле з ім'ям 
користувача і стрічку мікро повідомлень (рис. 5). 

 
 
 

Висновки. У роботі виконано аналіз новітніх методик та 
інструментів кросплатформної розробки. Була запропонована 
архітектурна схема інформаційної системи, що створена на 
основі використання взаємодії двох безкоштовних фреймворків. 
Розроблена кросплатформна інформаційна система «Calypso», 
яка реалізує архітектуру «клієнт-сервер» та працює на 
платформах ios,  android,  і так само в будь-якому web  браузері.  
При цьому отримані наступні результати: досягнуто відсоток 
переносимості коду в 94.7%, що є відмінним результатом. Якби 
ми писали код окремо під кожні платформи, то було б імовірно 
у 2,84  рази більше рядків коду.  Тобто час,  витрачений на 
розробку, за рахунок використання цієї зв'язки фреймворків та 
архітектури, було скорочено у 2,84 рази. 
 

Рис. 5. Вікно профілю 
користувача 
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СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА 

СОВРЕМЕННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И ПОДХОДОВ К РАЗРАБОТКЕ 
КРОСПЛАТФОРМННЫХ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ 

 
Существующие методики создания кроссплатформенных приложений, как правило, 

требуют значительного количества трудовых ресурсов. Поэтому, для разрешения данной 
проблемы,в этой работе, на основе анализа новейших методик и инструментов 
кроссплатформенной разработки, была предложена архитектурная схема информациионной 
системы. В основе ее создания находится использование  взаимодействия двух бесплатных 
фреймворков (Node.js і Titanium SDK). Для демонстрации преимуществ данного подхода была 
разработана клиент-серверная система программного обеспечения, которая работает на 
операционных системах android и ios, а также на платформах, которые поддерживают веб-
разработку. В результате было достигнуто сокращение времени разработки. 

Ключевые слова: кроссплатформенные веб-приложения, клиент-серверная архитектура, 
фреймворк. 

 
Ph.D. Kozina Y.Y., Avilov V.V., Kozin A.О. 

CREATION OF AN INFORMATION SYSTEM BY ANALYZING MODERN TOOLS AND 
APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF WEB APPLICATIONS KROSPLATFORMNNYH 

 
Existing methods of creating cross-platform applications typically require large amounts of labor. 

Therefore, to solve this problem, in this thesis, on the basis of the analysis of new methodic and tools of 
cross-platform  development, we offered the architectural scheme of information system. At the base of its 
creating is using of interaction of two free frameworks (Node.js and Titanium SDK). For demonstrating 
the advantages of this approach has been developed client-server software system that runs on operating 
systems android and ios, and on platforms supporting the WEB. As result was reducing of development 
time. 

Keywords: cross-platform web-applications, client-server architecture, framework. 
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ШИФРУВАННЯ ЗВУКУ МЕТОДОМ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЙОГО У ВИГЛЯДI 

СПЕКТРОГРАМИ  
 

У статті представлений метод шифрування аудiо файлу у виглядi спектрограми. Це 
дозволить зберегти необхiднi аудiо данi вiд зловмисникiв. Цей метод шифрування аудіофайлів 
дозволяє зашифровувати спектрограму самого звуку та передавати її по мережі з наступним 
відтворенням цього звуку Найкраще, цей метод шифрування, покаже себе при шифруваннi 
розмов по ip-телефонiї, мiж невеликою кiлькiстю комп’ютерiв, наприклад у невеликiй 
корпоративнiй мережi.  

Використовуючи бібліотеки для створення спектрограми та змінюючи їх під себе ми 
можемо отримати функції створення спектрограми такі як нам потрібно. Так як це окремі 
функції для створення та виведення інформації, їх легко можна використовувати в інших 
програмних продуктах. 

Ключові слова: аудіофайл, спектрограма, звукова хвиля, віконні перетворення Фур’є. 
 
Вступ. Задача шифрування файлів та наступне збереження їх чи передача по мережі, 

являється зараз важливою частиною існування комп’ютерної мережі. І не важливо чи ми 
просто зберігаємо наші дані на комп’ютері, чи хочемо безпечно їх передати комусь, потрібен 
хороший спосіб, що забезпечить достатній рівень безпеки для цих дій. 

Системи зв’язку часто розглядаються як можливі проблемні засоби передачі даних, 
навіть якщо вони захищені певними системами захисту. Системи шифрування звуку, голосу, 
використовуються для  забезпечення безпеки end-to-end. Тобто, для захисту в режимі 
реального часу в таких системах як GSM, VoIP та інші. 

Принципи цифрового представлення звуку загалом досить прості: 
- спочатку перетворюємо аналоговий сигнал в цифровий, це робить пристрій – 

аналогово-цифровий перетворювач (АЦП); 
- зберігаємо отримані цифрові данні на носій; 
- якщо нам потрібно відтворити отриманий файл, то для цього проводиться зворотне 

перетворення з цифрового в аналоговий звук за допомогою цифро-аналогового 
перетворювача (ЦАП). 

Від того як часто програмно ми будемо зчитувати ці вибірки,  так як ми їх будемо 
редагувати,  залежить те на скільки якісний буде звук при оцифровуванні.  Формат 
представлення звукових даних залежить від способу квантування АЦП, ну і формат самого 
файлу зі звуком залежить від структури та особливостей записаних аудіо даних. Виділяють 
загалом три групи аудіо форматів: 

- аудіоформати без стиснення (WAV, AIFF) 
- аудіоформати з стисненням без втрат (APE, FLAC) 
- аудіоформати з стисненням з втратами (mp3) 
Це є найпоширеніші аудіо формати. 
В сучасному світі, аудіо файли використовуються у багатьох сферах діяльності людей. 

Це не лише записи пісень, а і записи телефонних розмов (при широкому поширенню IP-
телефонії в наш час) чи особисті голосові записи. І за різних причин ми можемо не бажати 
щоб ці записи потрапили у чужі руки. Для цього можна проводити шифрування самих аудіо 
файлів.  

По-перше нам потрібно знайти спосіб зашифрувати необхідні файли від зловмисників. 
Чи то при передачі цього файлу чи навіть просто при зберіганні. 

По-друге, цей спосіб повинен бути зручним і надійним. 
По-третє, використання цього способу не повинно нашкодити нашим даним. 
На сьогодні існує три види шифраторів: апаратні, програмно-апаратні та програмні. 

Найдорожчі з них це апаратні,  де для шифрування потоку аудіо нам потрібно додаткове 
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апаратне забезпечення, яке буде шифрувати аналогові хвилі і далі вже передавати це по 
мережі. Далі йдуть програмно-апаратні, і самі дешеві це програмні шифратори [1]. 

Постановка задачі. Загалом, основною метою є використання такого методу для 
шифрування, що може швидко працювати, достатньо якісно захищати звук від зловмисників, 
та не шкодити нашим даним. Використання апаратних шифраторів для «домашнього» 
використання,  є дуже дорогим засобом.  Використання їх для телефонії,  також є дорогим та 
незручним методом. Тому розробляються нові програмні засоби, що вбудовуються в 
операційні системи, або використовуються як окремі програми.  

На програмному рівні є варіанти шифрування даних під час передачі по мережі. 
Наприклад SRTP (Secure Real-Time Transport Protocol) – безпечний протокол передачі даних 
в реальному часі призначений для шифрування в однонаправлених та багатонаправлених 
передачах медіа та програм [2]. Це окремий протокол для мережі, шифрування в ньому 
проводиться за допомогою AES  шифру що може працювати в двох режимах,  що 
перетворюють початково блочний шифр AES в потоковий шифр. Недоліком цього методу є 
те, що працює він лише для передачі в реальному часі даних, немає можливості зберегти 
передані аудіо дані в зашифрованому вигляді якщо потрібно їх буде передати/перенести на 
інших носій.  

Звісно завжди залишається варіант звичайного шифрування аудіофайлу, де ми 
поблоково можемо шифрувати частини даних будь-яким шифром що нам потрібно, але така 
методика також не допоможе зберегти проміжні результати шифрування для майбутнього їх 
відтворення з іншого носія або зручного перенесення.  

Реалізувати зручний спосіб шифрування вхідного аудіопотоку,  чи шифрування вже 
збереженого файлу можна за допомогою представлення цього звуку у вигляді зображення. 
Зображення і буде проміжним результатом при передачі від клієнта до клієнта,  чи 
перенесенні з одного носія на інший. І навіть при зломі цього проміжного результату, буде 
важко відтворити аудіофайл без ключів. 

Метою дослідження є створення методу шифрування аудіофайлів способом 
представлення їх у вигляді зображення спектрограми 

Таким чином, актуальною є задача розробки нових ефективного методу та алгоритмів 
шифрування способом представлення аудіо в вигляді зображень, що дозволить швидко 
шифрувати аудіодані, на основі вже існуючих методів роботи зі звуком  

Виклад основного матеріалу досліджень.  
Основні методи шифрування аудіофайлу,  мають на меті оперування з 

характеристиками звуку. Для того щоб оперувати з отриманим цифровим звуком необхідно 
знати як його можна зберігати та відтворювати.  Існує велика кількість як методів 
збереження, так і методів стиснення і зберігання звуку. Так як від представлення даних 
залежать усі наступні операції з цими даними. Буде розглянуте представлення звуку у 
вигляді спектрограми. З якою і будуть проводитися всі дії в процесі шифрування. 

При вирiшеннi задачi перетворення звуку а спектрограму, використовується вiконне 
перетворення Фур’є. Спектрограма – це двовимiрний графiк, де на горизонтальнiй осi йде 
представлення часу, на вертикальнiй – частота. Третiй вимiр – амплiтуда, представлена 
iнтенсивнiстю або кольором кожної точки в зображеннi [1]. Спектрограми зазвичай 
створюються одним з двох способiв:  апроксимуються,  як набiр фiльтрiв,  отриманих з серiї 
смугових фiльтрiв, або розраховуються по сигналу часу, використовуючи вiконнi 
перетворення Фур’є. Для цифрової обробки, зазвичай, використовуються саме вiконнi 
перетворення Фур’є (вiдмiннiсть вiконного перетворення вiд звичайного перетворення Фур’є 
полягає в тому,  що вiконне перетворення є функцiєю вiд часу,  частоти та амплiтуди,  в той 
час як звичайне перетворення є функцiєю лише вiд частоти, що не дозволяє визначати час в 
який ми фiксуємо ту чи iншу частоту звуку), що визначаються наступним чином: 

 



 

 179 

( ) ( ) ( )ò
¥

¥-

w- t-tt=w detWftF ti,                                                (1) 

 
де  ( )tW -t  – деяка вiконна функцiя. 
Виконується цифрова вибiрка даних в деякiй часовiй областi. Сигнал розбивається на 

частини, якi, як правило, перекриваються, а пiсля цього проводиться перетворення Фур’є, 
для того щоб розрахувати величину частотного спектру для кожної частини. Цi частини 
вiдповiдають вертикальнiй лiнiї на зображеннi – значення амплiтуди в залежностi вiд частоти 
в кожний момент часу [3]. 

Суть вiконного перетворення полягає в тому, що ми наш звук розбиваємо на частини – 
вибiрки, пiсля чого до цих вибiрок застосовується перетворення Фур’є i, пiсля перетворення 
цi частини разом утворюють повну спектрограму.  

Зазвичай використовуються рiзнi вiконнi функцiї: вiкно Ханна, Хемiнга, вiкно 
Блекмана та iншi. 

Вiзьмемо вiкно Ханна. Воно характеризується наступною формулою: 
 

,                                                     (2) 

 
де  – вибiрка. На рис. 1 представлений загальний вигляд вiкна Ханна.  

 

Рис. 1. Вiкно Ханна 

Перевагою вiкна Ханна є дуже низький рiвень, так званого, алiасингу. Це явище 
накладання або нечiткостi рiзних безперервних сигналiв. Наприклад накладання високих 
частот на низькi  в результатi чого сигнал спотворюється. Якщо вiкно Ханна 
використовується в якостi  вибiрки сигналу,  для перетворення Фур’є,  то при зворотному 
перетвореннi в нас буде утворюватися мiнiмальна кiлькiсть спотворень.  

Пiсля застосування до обраної вибiрки перетворення Фур’є, у нас вийде зображення що 
показано на рис. 2. 
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Рис. 2. Вибiрка, з перетворенням Фур’є 

Отже ми маємо аудiо файл. За допомогою перетворень Фур’є, звуковий потiк 
представляємо у виглядi спектрограми. Пiд час перетворення, пiсля обчислення вiконної 
функцiї, змiнюватимемо значення цiєї функцiї на певну величину – Z. Цю величину можна 
зберігати різноманітними стеганографічними способами. Наприклад, значення цієї величини 
буде окремо зберігатися і передаватися разом із зображенням, а саме вбудовуватиметься в 
зображення шляхом поміщення цієї величини в молодші біти зображення. Таким чином при 
розшифровуванні зображення ми спочатку зчитуємо перші молодші біти зображення, 
отримуємо необхідне число, після цього відбуватиметься декодування спектрограми назад у 
звук.  

Потрібно зазначити, що при застосуванні шифрування до аудіопотоку, наприклад в 
системі передачі цифрового звуку, сам потік буде розділятися на блоки. Певна частина звуку 
буде записуватися в буфер, потім до цієї частини буде застосоване шифрування, і вже після 
цього, зашифроване повідомлення буде відправлене до отримувача. Зі сторони отримувача 
знову ж таки буде так саме. Спочатку розшифровується частина звукозапису – прийнятий 
буфер, після цього розшифроване повідомлення поступає на аудіовихід до користувача.  Для 
забезпечення вищого рівня надійності, до кожного блоку відправленого в потоці, можна 
застосовувати різну величину числа Z. І в разі, якщо зловмисник отримує одну частину блока 
з відомим йому одним секретним числом, то іншу частину він не зможе розшифрувати.  

На рисунку 3 приведена схема для шифрування окремого файлу. 
Видно,  що на вхід подається аудіофайл,  і над ним відразу ж застосовується метод 

шифрування. Спочатку застосовуємо віконне перетворення Фур’є. Отримані значення 
функції ми перетворюємо,  домножуючи на певну величину Z.  Вона може задаватися як 
користувачем, так і статично або випадковим чином у самій програмі шифрування. 

Після побудови спектрограми ми стеганографуємо цю величину Z. Для цього методу я 
вирішив використати метод стеганографування LSB (Least Significant Bit) [2]. Суть цього 
методу заключається в тому, що в більшості випадків, людина не може помітити зміну в 
останньому біті кольорових компонентів зображення. Фактично LSB це шум, тому його 
можна використовувати для вбудови інформації шляхом заміни найменш значущих бітів 
пікселів зображення секретним повідомленням. 

В нашому випадку необхідно записати отриману величину на яку буде змінюватися 
отримана віконна функція. Згідно цього методу, найменш значущі біти заміняються під час 
кодування зображення у формат для збереження. Під час формування JPG або BMP формату, 
ми помістимо в перші пікселі зображення наше секретне число.  
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Рис. 3. Застосування методу для готового файлу 

 
Для шифрування одного готово файлу, робота методу зрозуміла. Для потокової 

передачі,  метод ускладняється тим,  що нам потрібно ділити потік не блоки,  до яких ми 
будемо застосовувати шифрування. Від розміру шифрованих блоків буде залежати 
швидкодія та величина затримок при передачі голосового повідомлення.  Якщо голосове 
повідомлення просто записується і відразу ж шифрується то розмір блоків можна 
використовувати великий, так як зашифроване повідомлення не буде передане відразу ж для 
розшифровки.  Якщо це буде потік відразу ж до клієнта,  де необхідна буде розшифровка 
повідомлення, то чим менший розмір блоку буде, тим краще. 

 

 
 

Рис. 4. Застосування методу до аудіопотоку 
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Як видно з рис. 4, на вході та на виході ми маємо аудіопотік. Зображення спектрограми 
використовується саме для передачі по мережі. Відразу ж, в процесі отримання цифрового 
сигналу, ми його розділяємо на блоки, про які вказувалось вище, і відправляємо зашифровані 
блоки отримувачу. Зі сторони отримувача проходить дешифрація отриманого блоку, і 
передача розшифрованого аудіо далі з наступним її відтворенням. 

Процес шифрування заключається в зчитуванні оцифрованих параметрів звуку і 
застосуванні до них віконного перетворення Фур’є. В залежності від обраного вікна, ми 
отримаємо різні варіанти спектрограми.  Для роботи методу не є важливим яке саме вікно 
буде використовуватися, але для збереження якості сигналу краще використати вікно Ханна. 
Як було сказано в попередньому розділі,  перевагою цього вікна є те,  що при зворотньому 
перетворенні, в нас буде утворюватися мінімальна кількість шумів. Візьмемо тестовий 
звуковий файл. На рис. 5 показана спектрограма з програмного продукту Audacity. Це є 
безкоштовна програма для редагування звуку.  

 
 

Рис. 5.  Спектрограма тестового звукового файлу 
 

В налаштуваннях відображення було вказано використовувати вікно Ханна. Це є 
звичайне нешифроване зображення в самому загальному способу відображення. 

Після застосування шифрування, зображення набуде вигляду подібного до наступного 
рис. 6. 

 
 

Рис. 6. Зображення подібне до зашифрованої спектрограми 
 

Відповідно, що в готовому програмному продукті ми не можемо змінювати процес 
створення самої спектрограми. Тому метод буде написаний з використанням мови 
програмування C. При шифруванні цього ж самого тестового аудіофайлу, ми отримаємо 
наступне зображення спектрограми, показане на рис. 7. 
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Рис. 7. Спектрограма тестового звуку 
 

Відмінність між виглядом спектрограми отриманої за допомогою програми Audacity та 
програмою на мові C викликана тим, що я використав інший тип відображення, подібний до 
того, як відображаються спектрограми в аналогових спектрографах. Саме таким чином ми 
бачимо повне розподілення по часу наших віконних вибірок. Так як в програмі Audacity 
відображення йде в двовимірному просторі і не показує часової розділеності. 

В програмному продукті Matlab також є можливість створювання спектрограми. 
Реалізація приведена на мові програмування С. Все зображення в нас являється 

масивом бітів. Побудова спектрограми по суті являється створенням цього масиву бітів, 
завантажуючи в комірки масивів колір що відповідає амплітуді. 

 
for (i=0; i<Mo; i++) 
 { 
  pos_in = (double) i * ratio;  
  coef_sum = 0; 
  for (j=roundup(pos_in - ratio); j<=pos_in + ratio; j++)  
  {if (j>=0 && j<Mi)    
   { x = j - pos_in + ratio;   
    coef = 0.42 - 0.5*cos(pi * x * ratio_i) + 0.08*cos(2*pi * x * ratio_i); 
    coef_sum += coef; 
    out[i] += in[j] * coef;   
   }} out[i] /= coef_sum;} 
 return out;  
 
Так розраховується позиція оригінального сигналу pos_in. В вихідному масиві out ми 

будемо мати позиції бітів у вихідному файлі. Визначаючи позиції, ми вже можемо змінювати 
вихідну величину що буде отримана за допомогою цієї функції. Наприклад: 

 
out[i] /= coef_sum; 
out[i]*=INDEX. 
 
Значення індексу ми запам’ятовуємо на початку створення вікна. Це може бути як 

статично задана змінна, так і динамічно змінювана змінна. Після цього застосовуємо метод 
малювання зображення. 

Після цього як ми створимо весь масив на виході ми отримаємо вигляд спектрограми 
зображення подібний до рис. 7. Під час зміни отриманого розміщення значення амплітуди 
зображення міняється, розташування точок змінюється, що не дає без знання величини 
індексу розшифрувати саме початкове повідомлення.  

Одним із способів використаних  для передачі та збереження цього індексу значення, 
було стеганографування його в саме зображення спектрограми. Загалом використовується 
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стандартний алгоритм створення JPG зображень. І вже, під час створення зображення, в 
алгоритмі і буде відбуватися вбудовування індексу.  

Висновки. Отже в роботі представлено метод шифрування аудіофайлу. Провівши 
теоретичні обрахунки для методу,  було визначено,  що затрати часу на шифрування файлу 
розміром 10  МБ,  а власне пісня,  тривалістю 5  хвилин,  становлять 5  секунд.  Це при 
використанні для створенні спектрограму стандартних значень амплітуди та частоти. При 
зміні характеристик звуку для створення спектрограми, час на створення спектрограми 
зменшується, але разом і з цим втрачаються звукові данні, так як при створенні спектрограми 
відкидаються деякі елементи звукового потоку.  Але,  як тільки шо було вказано,  при 
використанні стандартних звукових параметрів для шифрованої пісні, швидкість 
шифрування становить 1:60, що є досить непоганим результатом та дозволяє 
використовувати метод на рівні з більшістю існуючих методів шифрування. При потоковому 
шифруванні, звісно необхідно враховувати, що має витрачатися час як на шифрування так і 
на дешифрування, але при потоковій передачі, і більшості випадків це йде голосе 
повідомлення, де ми можемо зменшувати частоту повідомлення, що пришвидшить набагато 
час створення спектрограми та шифрування її. Представлений метод шифрування аудiо 
файлу у виглядi спектрограми дозволить зберегти необхiднi аудiо данi вiд зловмисникiв. 
Найкраще, цей метод шифрування, покаже себе при шифруваннi розмов по ip-телефонiї, мiж 
невеликою кiлькiстю комп’ютерiв, наприклад у невеликiй корпоративнiй мережi.  

Використовуючи бібліотеки для створення спектрограми та змінюючи їх під себе ми 
можемо отримати функції створення спектрограми такі як нам потрібно.  Так як це окремі 
функції для створення та виведення інформації, їх легко можна використовувати в інших 
програмних продуктах. 
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к.т.н. Муляр И.В., к.т.н. Ленков Е.С., Солодеева Л.В. 
ШИФРОВАНИЯ ЗВУКА МЕТОДОМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЕГО В ВИДЕ СПЕКТРОГРАММЫ 

 
В статье представлен метод шифрования аудио файла в виде спектрограммы. Это 

позволит сохранить необходимые аудио данные от злоумышленников. Этот метод 
шифрования аудиофайлов позволяет зашифровывать спектрограму самого звука и передавать ее 
по сети с последующим воспроизведением этого звука Лучше всего, этот метод шифрования, 
покажет себя при шифровании разговоров по ip-телефонии, между небольшим количеством 
компьютеров, например в небольшой корпоративной сети. 
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Используя библиотеки для создания спектрограммы и изменяя их под себя мы можем 
получить функции создания спектрограммы такие как нам нужно. Так как это отдельные 
функции для создания и вывода информации, их легко можно использовать в других 
программных продуктах. 

Ключевые слова: аудиофайл, спектрограмма, звуковая волна, оконные преобразования 
Фурье. 

Ph.D. Muliar I.V., Ph.D. Lenkov Y.S., Solodeeva L.V. 
ENCRYPTION OF A SOUND BY ITS PRESENTATION IN THE FORM OF A SPECTROGRAM 

 
The article presents a method to encrypt audio file in the form of a spectrogram. This will keep the 

necessary audio data from intruders. This method of encryption allows you to encrypt audio files to 
spectrogram the sound and transmit it over the network with the subsequent playback of that sound Best 
of all, this method of encryption, on the encryption of calls on ip telephony, between a small number of 
computers, for example in smaller corporate networks. 

Using the library to create spectrograms and by changing them we can get the make spectrograms 
such as we need. As this is a separate function to create and display information, they can easily be used 
in other software products. 

Keywords: audio, spectrogram, sound wave, short-time Fourier transform. 
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д.т.н., проф. Ленков С.В. (ВИКНУ) 
 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ STM32F4  
 

В работе изучаются вычислительные возможности 32-х разрядных микроконтроллеров 
STM32 для расчета произведения заполненных прямоугольных матриц и вычисления 
определенного интеграла методом прямоугольников. Показана большая потеря 
производительности при работе микроконтроллера с памятью SDRAM при матричных 
вычислениях. Отмечается эффективная работа сопроцессора с плавающей точкой 
микроконтроллера.  

Ключевые слова: микроконтроллер STM32, FPU, STM32F429I-DISCO, STM32F4Discovery, 
SDRAM, IAR Embedded Workbench for ARM. 

 
Введение. Создание автономных транспортных средств (роботов) связано с решением 

задач компьютерного зрения. Классической задачей в компьютерном зрении является  
определение, содержат ли видеоданные некоторый характерный объект, особенность или 
некоторую активность. Решение таких задач связано с необходимостью проведения 
вычислительных операций в режиме реального времени. Обычно для этих целей 
используются вычислительные системы, которые находятся за пределами робота и он из-за 
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этого не является полностью автономным. Однако в настоящее время появляются довольно 
мощные 32 - разрядные микроконтроллеры, которые имеют даже встроенные сопроцессоры 
для выполнения операций с вещественными числами. 

Постановка задачи. В работе подробно рассматриваются вычислительные 
возможности микроконтроллера STM23F429ZIT6. Он установлен на плате STM32F429I-
DISCO [1]. Микроконтроллер имеет  2МБайт флешь памяти и 256КБайт оперативной памяти 
и работает с частотой 180МГерц.  На плате STM32F429I-DISCO установлена память SDRAM 
размером 64МБит. В работе сравнивается время расчета произведения квадратных матриц 
для микроконтроллера и компьютера на процессоре AMD Phenom II X6 1090T  с частотой 
ядра 3.2Гц.  Используется одно ядро.  Результат работы должен быть выведен на LCD  
дисплей, как представлено на рисунке 1. Ввод исходных данных выполняться с touch панели 
дисплея. Клавиатура создана программно и высвечивается внизу дисплея. Формат ввода 
должен быть следующий: 

724,724,120,45,700 
Окончанием ввода (моделирование клавиши Enter) является нажатие на область экрана 

CL. 
Здесь: 
724 – размерность квадратных матриц (C = A * B); 
724,120 – индексы строки и столбца первого элемента матрицы C (С[724][120]), 

который выводится на экран; 
45,700 - индексы строки и столбца второго элемента матрицы C (С[45][700]), который 

выводится на экран. 
Также приводятся результаты изучения производительности расчета определенного 

интеграла методом прямоугольников для микроконтроллера STM32F407VGT6, 
установленного на плате   STM32F4Discovery. 

Результаты. Для решения задачи необходимо установить пакеты программ IAR 
Embedded Workbench for ARM, ST-LINK/V2 USB driver for Windows, STSW-STM32138[2]. 
Тестовая программа написана на основе проекта  Touch_Panel.eww, который включен в файл 
STSW-STM32138. 
 

 
 

Рис. 1. Плата STM32F429I-DISCO 
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Формирование клавиатуры на touch - панели выполняется в 2 этапа (рис.2): 
1. Внизу экрана прорисовывается клавиатура. Выполняется функцией void 

TP_Config()[2]; 
2. В начале цикла while() выделяются зоны touch панели, при нажатии на которые 

вводится соответствующий символ. На рисунке 2 показаны зоны экрана по координатам. 

 
 

Рис. 2. Формирование клавиатуры 
 

Входящие в программу функции работы со шрифтами, линиями, установки цвета 
представлены в файле  stm32f429i_discovery_lcd.c. 

Например, функция 
LCD_DrawLine(1, 250, 239, LCD_DIR_HORIZONTAL) - рисует линию в 

горизонтальном направлении длиной 239 пикселей с начальными координатами x=1, y=250 
пикселей. 

Функии 
    LCD_SetFont(&Font8x12), 
    LCD_SetTextColor(LCD_COLOR_RED) 
задают размер шрифта 8x12, который будет выведен на дисплей  красным цветом. 
Функция 
    LCD_DisplayChar(LCD_LINE_11, 14, 0x30) 
выведет на 11 строке с координатой x=14 символ 0. 
Функция 
     LCD_DisplayStringLine(LINE(30), (uint8_t*)"     Matrix multiplication"); 
на 30-й линии выведет строку "Matrix multiplication". 
Перемножение двух квадратных матриц выполнялось двумя способами: 
1. По стандартному алгоритму в соответствии с известной программой на ФОРТРАНЕ 
         do 2 i=1,n 
         do 2 j=1,n 
         cc(i,j)=0. 
         do 3 k=1,n 
   3    cc(i,j)=cc(i,j)+aa(i,k)*bb(k,j) 
   2    continue 
2.  По алгоритму с подстановкой линейного массива для ускорения работы с памятью 

SDRAM 
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         do 2 i=1,n 
         do m=1,n 
         a(m)=aa(i,m) 
         end do 
         do 2 j=1,n 
         cc(i,j)=0. 
         do 3 k=1,n 
   3     cc(i,j)=cc(i,j)+a(k)*bb(k,j) 
   2     continue 
В программе вместо двумерных массивов используются одномерные массивы с 

подстановкой индексов: 
cc(i,j) = cc(i + (j-1)*n) 
Здесь i,j - индексы массива, n - размер квадратной матрицы. 
Запись произвольного вещественного числа в память SDRAM  в программе 

выполняется командой: 
*(float*) (a +4*(i+(j-1)*n)) = 23.890 
Здесь 
a – адрес первой ячейки памяти SDRAM, с которой последовательно записывается весь 

одномерный массив. В программе этот адрес задан так: 
#define a 0xD0100000 
4 – выполняется умножение индекса массива на 4, так как вещественное число 

занимает в памяти 4 байта. 
23.890 – произвольное вещественное число, записанное по адресу, который 

вычисляется для конкретных значений индексов  i и j.   
В программе для каждой из трех матриц (aa, bb и cc) выделяется по 0x2000000 

(2097152)байта памяти. Учитывая, что вещественное число занимает 4байта,  максимальное 
количество элементов одномерного массива будет равно 2097152/4=524288, а размерность 
квадратной матрицы n=SQRT(524288) = 724. 

Пример фрагмента программы расчета произведения: 
// Адреса начала массивов aa, bb, cc в SDRAM 
#define aa 0xD0100000   
#define bb 0xD0300000     
#define cc 0xD0500000     
// Очистка SDRAM памяти  с  0xD0100000 по 0xD0700000 адреса  
 for(int ie=0xD0100000;ie<=0xD0700000;ie++)  *(uint32_t*) (ie)=0x00;        
// Выделение массива a в памяти SRAM  
   a = (float *)calloc(n1, sizeof(float));    
// Умножение матриц по первому варианту 
      for(im=1;im<=nn;im++)  { for(jm=1;jm<=nn;jm++) 
        { *(float*) (aa +4*(im+(jm-1)*nn)) =1.0f*((float)(im*jm)); 
        *(float*) (bb +4*(im+(jm-1)*nn))=1.0f/(*(float*) (aa +4*(im+(jm-1)*nn))); 
        *(float*) (cc +4*(im+(jm-1)*nn))=0.0f;   }   }   
// Умножение матриц. по второму варианту. 
//Здесь делается подстановка одномерного массива a[]  
//Это приводит к повышению производительности  
// для больших матриц (nxn>500элементов)  
   for(im=1;im<=nn;im++)  {     
   for(int m2=1;m2<=nn;m2++)  a[m2]=*(float*) (aa +4*(im+(m2-1)*nn));     
    for(jm=1;jm<=nn;jm++)  { *(float*) (cc +4*(im+(jm-1)*nn))=0.0f; 
for(k=1;k<=nn;k++)  
*(float*) (cc +4*(im+(jm-1)*nn))=*(float*) (cc +4*(im+(jm-1)*nn)) 
+a[k]*(*(float*) (bb +4*(k+(jm-1)*nn)));        } }     
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Перед компиляцией необходимо увеличить значение "кучи" (HEAP) с 0x200 (512Байт) 
до 0x2F000 (192521Байт) для того, чтобы с помощью функции calloc можно было выделить 
максимум памяти SRAM, которая находится внутри микроконтроллера. В этой памяти в 
программе создается промежуточный массив для ускорения матричного умножения (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Увеличение HEAP до 0x2F00 
 

В таблице 1 представлены результаты расчета умножения квадратных матриц для 
микроконтроллера по алгоритмам с подстановкой линейного массива и без подстановки. 
Указано время расчета в секундах. Представлены результаты решения этой задачи на 
компьютере с процессором AMD Phenom II X6 1090T (3.2ГГц). Эффективность подстановки 
- это отношение времени счета без подстановки линейного массива к времени счета с его 
подстановкой. 

Таблица 1 

 
 

В работе также было рассмотрено быстродействие процессора STM32F407VGT6, 
установленного на плате STM32F4Discovery фирмы STMicroelectronics. В качестве 
вычислительной задачи рассматривался расчет определенного интеграла который равен 
числу p : 

p=×=
+

ò 1
0

1

0
2 |)(4

1
4 xarctgdx
x

. 

Согласно правилу прямоугольников интеграл был представлен суммой площадей 
элементарных прямоугольников: 
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На рис. 4 представлен пример работы программы для одинарной и двойной точности. 
 

 
 

Рис. 4. Пример расчета для одинарной и двойной точности 
(pi=3.141592653589793238…) 

 
Расчеты выполнялись с максимальной оптимизацией и без оптимизации 

(устанавливается опциями для компилятора), с сопроцессором(FPU) и без сопроцессора,  для 
одинарной и двойной точности в средах разработки IAR Embedded Workbench for ARM ver. 
6.70 и CooCox ver. 1.7.5 с рекомендованным для него GNU Tools for ARM Embedded 
Processors Version: 4.8. Выполнено сопоставление с процессором AMD Phenom II X6 1090T 
(3.2ГГц), для которого задача запускалась на одном ядре. Результаты представлены в 
таблице 2. Дано время выполнения расчетов в секундах.  

 
Таблица 2 

 
 
Выводы. 
1. Для расчетов предпочтение необходимо отдать среде разработки IAR Embedded 

Workbench for ARM. 
2. Сопроцессор микроконтроллера STM32 работает только для вещественных чисел с 

одинарной точностью(4 байта). 
3.  Анализ показал,  что  компьютер на базе процессора AMD  Phenom  II  X6  1090T  

(3.2ГГц) работает на матричных операциях примерно в 70 раз быстрее микроконтроллера с 
памятью SDRAM.  Однако если компиляцию на компьютере выполнить с ключом 
оптимизации -O2, то компьютер будет работать примерно в 255 раз быстрее 
микроконтроллера. При расчете интеграла компьютер без оптимизации опережает 
микроконтроллер в 21 раз. 

2. В случае подстановки одномерного массива в программу расчета матричного 
произведения скорость счета увеличивается примерно в 1.5-1.6 раза для больших массивов. 
Аналогичная ситуация имеет место при  расчете на компьютере. Таким образом, в 
микроконтроллере, как и в компьютере эффективно используется кэш память. 
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3. Анализ результатов расчета интеграла [3] и матричного умножения на 
микроконтроллере [2] приводит к заключению, что динамическая память SDRAM уменьшает 
быстродействие микроконтроллерной системы примерно в 3.5-4 раза. 
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ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ МІКРОКОНТРОЛЕРІВ STM32F4 

 
У роботі вивчаються обчислювальні можливості 32-х розрядних мікроконтролерів STM32 

для розрахунку твори заповнених прямокутних матриць і обчислення певного інтеграла 
методом прямокутників. Показана велика втрата продуктивності при роботі мікроконтролера 
з пам'яттю SDRAM при матричних обчисленнях. Відзначається ефективна робота 
співпроцесора з плаваючою точкою мікроконтролера. 

Ключові слова: Мікроконтролер STM32, FPU, STM32F429I-DISCO, STM32F4Discovery, 
SDRAM, IAR Embedded Workbench for ARM. 
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COMPUTATIONAL CAPABILITIES OF MICROCONTROLLERS STM32F4 
 
We study the computational capabilities of 32-bit STM32 microcontroller to calculate the product-

filled rectangular matrices and calculate a definite integral by rectangles. It shows more loss of 
productivity at work microcontroller with SDRAM during matrix calculations. It noted the effective work 
of the coprocessor floating-point microcontroller. 

Keywords: microcontroller STM32, FPU, STM32F429I-DISCO, STM32F4Discovery, SDRAM, 
IAR Embedded Workbench for ARM. 
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СУЧАСНІ СОЦІАЛЬНІ ІНТЕРНЕТ-МЕРЕЖІ В ЖИТТІ МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ 
 
Проаналізовано підходи вітчизняних та зарубіжних науковців до проблеми впливу 

соціальних Інтернет-мереж на формування особистості. Сформульовано авторське бачення 
дефініції соціальні Інтернет-мережі. Простежено генезис соціальних інтернет-мереж від 
простих до сучасних, розглянуто закономірності їх розвитку та надано загальну 
характеристику і проаналізовано кількісний та якісний стан користувачів різних світових та 
національних українських соціальних Інтернет-мереж. Розкрито позитивний вплив соціальних 
Інтернет-мереж на формування особистісних якостей молодої людини. З’ясовано негативні 
аспекти впливу соціальних Інтернет-мереж на користувачів, перш за все, на молодих людей. 
Запропоновано деякі рекомендації для захисту молоді від негативного впливу соціальних 
Інтернет-мереж. 

Ключові слова: соціальні мережі, молодь, позитивний і негативний вплив соціальних 
Інтернет-мереж. 

 
На сьогодні вже не виникає сумніву про величезну роль світової паутини Інтернет у 

житті кожної людини. На думку засновника Facebook М. Цукерберга через п'ять років, до 
кінця 2020 р., кожен житель нашої планети матиме доступ до Інтернету [1]. Особистість, 
маючи фізіологічні задатки,  формується під впливом соціального середовища.  Кіплінг 
чудово описав хлопчика Мауглі який за певних умов потрапив в середовище звірів і під 
впливом рослинного та тваринного оточення набув ознак притаманних тваринам. Ученими 
підтверджено висновок, що людина з фізіологічними задатками, як особистість, може бути 
сформована лише в соціальному інформаційному середовищі. 

Суцільна комп’ютеризація суспільного життя повністю змінила умови для соціалізації 
особистості в процесі обміну інформацією. Найбільш прийнятним в контексті соціальних 
мереж є тлумачення інформації як взаємодії між об'єктами, в процесі якої один стає 
власником деякої субстанції, а інший цю субстанцію не втрачає (передавана субстанція – 
інформація). Людина постійно перебуває під впливом інформації, що поширюється в 
просторі цілеспрямовано або довільно. 

Завдяки комп’ютеру значна кількість населення України, особливо молодь, левову 
частку вільного часу проводять у віртуальному світі під впливом соціальних мереж. 
А. Церковний стверджує, що деякі молоді люди знаходяться у віртуальній реальності до 18 
годин на день, загалом не менше, ніж 100 годин в тиждень [2]. Інтернет сьогодні являється, з 
одного боку, найбільш динамічною, а з іншого – найменш дослідженою формою комунікації. 
Зважаючи на перетворення комп’ютера на важливий засіб  комунікації, а в майбутньому 
можливо на один із основних засобів розвитку сучасної особистості, постає проблема 
з’ясування ролі впливу соціальних мереж на формування молодої людини. Звичайно розміри 
статті не дозволяють всебічно й глибоко дослідити дану важливу проблему, але дають 
можливість зробити власний корисний внесок у її розуміння. 

Аналіз досліджень і публікацій з проблеми впливу різних моделей соціальних  
Інтернет-мереж на молодь. Проблема впливу комп’ютерних мереж на формування 
особистості в сучасних умовах надзвичайно актуальна. Вона розглядається в ґрунтовних 
напрацюваннях і наукових статтях вітчизняних і зарубіжних науковців, державних і 
громадських діячів. Фундаментальними доробками є наукові дослідження спілкування в 
соціальних мережах Інтернету українських учених. Л. Компанцевої, О. Онищенка, 
Г Почепцова та ін. 
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Корисними для досягнення мети нашої статті є матеріали інформаційно-аналітичного 
бюлетеня “Соціальні мережі як чинник інформаційної безпеки”. В ньому здійснено певний 
аналіз входження в соціальні мережі різних верств населення України [3]. Цікавий 
фактологічний матеріал є також і в дослідженні “Українська молодь не може жити без 
Інтернету” [4]. 

Роль соціальних мереж у житті молодого покоління розглядається в статтях 
українських авторів. О. Воронкін здійснив огляд теоретичних і прикладних досліджень, 
присвячених проблемам еволюції та аналізу соціальних мереж та подає короткий опис 
деяких популярних соціальних мереж. Ю. Данько аналізує позитивні та негативні сторони 
соціального спілкування. Він, апелюючи до даних соціологічних досліджень про зростання 
користувачів в соціальних мережах і про тривалість перебування користувачів в мережі, 
звертає увагу на небезпеку мережевої залежності.  

С. Івашньова, В. Кремень, Н. Лупак, Г. Нестеренко розглядають можливості соціальних 
мереж у розвитку особистості в сфері освіти та самоосвіти. 

Певний внесок в розуміння проблеми ролі мережевої системи Інтернет зробили 
зарубіжні автори М Кастельс, Г. Лассвел, Е Тоффлер та ін.  

Активно працюють в аспекті з’ясування ролі соціальних мереж у суспільному житті 
російські автори: Є. Бєлінська, Д. Губанов, Д. Новіков А. Чхарташвілі, А Войскуновський, 
А. Жичкіна, С. Паринов та ін. 

Навіть короткий огляд науково-теоретичних джерел з питання впливу соціальних 
Інтернет-мереж на сучасне суспільство наштовхує на думку, що в більшості наявних праць 
глибоко аналізуються загальні проблеми комунікації за допомогою інформаційних систем, 
ролі соціальних мереж у освітянському середовищі, використання їх у економічних 
стосунках та ін.  Стрімкий розвиток світової мережі Інтернет дозволяє залучати до 
спілкування у соціальних мережах постійно зростаючої кількості користувачів. Особливої 
популярності соц-мережі Інтернет набувають серед молоді, яка продовжує формуватись у 
фізіологічному, психологічному і соціальному відношенні. Проте про безпосередній вплив 
соціальних Інтернет-мереж на життя молоді досі написано ще мало. Намагання хоча б трохи 
заповнити дану прогалину становить мету даної роботи.  

Мета розглянути деякі аспекти впливу сучасних соціальних Інтернет-мереж на молодь.  
Для досягнення мети в роботі вирішено наступні часткові завдання: визначено генезис і 

різновиди сучасних соціальних Інтернет-мереж; з’ясовано позитивні і негативні аспекти 
впливу соціальних Інтернет-мереж на формування особистісних якостей молоді. 

Об’єкт дослідження: соціальні Інтернет-мережі. 
Предмет дослідження: вплив сучасних соціальних Інтернет-мереж на молодь.  
Викладення основного матеріалу. Не всім відомо, що поняття “cоціальна мережа” 

з'явилося ще 1954 року завдяки Джеймсу Барнсу, соціологу з “Манчестерської школи”. Воно 
не має нічого спільного з Інтернет-мережами. За Д. Барнсом “соціальна мережа” – це подібна 
дереву деяка група знайомих людей,  де сама людина є стовбуром,  а його знайомі гілками.  
Між усіма членами мережі є двосторонні або односторонні зв'язки. 

Сучасна теорія соціальних мереж започаткована в 1951 році Рейем Соломоноффим і 
Анатолієм Рапопортом. У 1959−1968 рр. угорські математики Пол Ердос і Альфред Рен’ї 
написали вісім статей, що описують принципи формування соціальних мереж [5].  

В науковому середовищі розрізняють соціальні мережі,  які існують в соціумі для 
нормального функціонування суспільства та соціальні мережі пов’язані з інформатизацією 
сучасного життя. З розвитком суспільство прийшло до інформаційного середовища, в якому 
створено масу видів комунікації, що спричинило стрибок у вдосконаленні соціальних мереж.  

Незважаючи на величезну роль соціальних мереж у житті мільйонів людей, на сьогодні 
в науковому світі не відпрацьовано єдиної точки зору на їх визначення.  Складність 
формулювання дефініції соціальної Інтернет-мережі, можна пояснити розмаїттям підходів до 
її трактування. Соціальні мережі визначаються, як: веб-сервіс, віртуальне співтовариство, що 
складається з людей з однаковими інтересами, нахилами, діяльністю, однокласниками; 
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безліч акторів (агентів), які можуть вступати у взаємодію один з одним і зв'язки між якими є 
соціальними, тобто дружба, спільна робота або обмін інформацією [6]; технологічні 
комплекси організації і керування обмінами електронною інформацією між суб’єктами 
соціальних відносин, призначені для забезпечення горизонтального спілкування 
зацікавлених у ньому абонентів, об’єднаних спільними інтересами, інформаційними 
потребами та навиками спілкування [7]; засіб забезпечення сервісів, пов’язаних із 
встановленням зв’язків між її користувачами, а також різними користувачами і відповідними 
їхнім інтересам ресурсами, встановленими на сайтах глобальної мережі [8]. 

Виходячи із наведених сутнісних особливостей та інших підходів до розуміння 
соціальної Інтернет-мережі, пропонується авторське її визначення – це можливість 
використання Інтернету для взаємодії і соціального взаємозв’язку значної кількості суб’єктів 
з метою встановлення дружніх стосунків, сумісного вирішення певних завдань або обміну 
інформацією. 

Першою соціальною мережею з використанням комп’ютерної техніки стала технологія 
електронної пошти в далекому 1971 року, яка використовувалася військовими в мережі 
ARPA Net. Потім, в 1988 році, фінським студентом Ярко Ойкаріненом була винайдена 
технологія “IRC” (англ. Internet Relay Chat – ретрансльований інтернет-чат), який дозволяв 
спілкуватися в реальному часі. Знаковою подією став винахід Інтернету, який став 
публічним в 1991 році, завдяки британському вченому Тіму Бернерс-Лі. 

У 1995 році в США Рэнді Конрадом було створено Classmates.com – першу соціальну 
мережу в сучасному розумінні (її російський аналог “Однокласники”). Концепція виявилася 
дуже затребуваною, і з 1995 року починається бурхливий розвиток соціальних Інтернет-
мереж.   

Світ побачили Friendster (2002р.), Linkedln (2003р.)соціальна мережа ділових людей для 
встановлення і поширення економічних зв’язків, MySpace (2003р.), Tribe (2003.), Hi5 
(2003р.), Orkut, Bebo, Yahoo 360 (2004р.). У 2004 році Марк Цукерберг створив Facebook, що 
є нині беззаперечним лідером у світі соціальних мереж.  Згідно з грудневим звітом 2012  р.  
В. Косенза (Vincenzo Cosenza), італійського аналітика соціальних медіа, на сьогодні 
найпопулярнішою соціальною мережею у світі є Facebook. За даними аналітика, Facebook 
домінує в 127 країнах, вона має понад 1 млрд. активних користувачів у місяць (у тому числі 
600 млн. користувачів мобільного Інтернету) [9]. На сьогодні 2,7 млн. українців 
користуються Facebook за допомогою смартфона або планшета. Це становить 60 % від 
загальної кількості українських користувачів соціальної мережі, їх на сьогодні біля 4,5 млн. 
Про це свідчать дані внутрішньої статистики Facebook [10].  

З технологічної точки зору етапними в розвитку масової комунікації у світі стали 
концепції Web 2.0 створені у 2005 році, що, за визначенням самого автора терміна Тіма 
О’Рейлі, є методикою проектування систем, які шляхом обліку мережевих взаємодій, стають 
тим кращими (більшими,  повнішими),  чим більше людей ними користуються [11].  Web 2.0  
(соціальні медіа) – блоги та міні-блоги (Twitter, Tumblr); соціальні мережі (MySpace, 
Facebook, Oдноклассники, ВКонтакте); портали громадянської журналістики; інтернет-радіо-
сервіси; відеосервіси (Hulu, YouTube); фотосервіси (Flickr, Picasa), що характеризуються 
оперативністю, лабільністю, доступністю, ємністю, а найголовніше – інтерактивністю і 
мережевою архітектурою, що уможливлює і навіть стимулює необмежене зростання їхньої 
аудиторії . 

На теренах країн колишнього СРСР першими були: “Мой круг” (2005 р.), 
“Однокласcники.ru” (2006 р.) та “ВКонтакте.ru” (2006 р). За відвідуванням в Україні 
соціальні мережі розподіляються наступним чином “ВКонтакте” посідає 2-е місце; 
“Однокласcники” – 9 місце; “Facebook”, серед 500 сайтів займає 7-е місце; і Twitter – 23 -е 
місце [12]. 

До популярних українських соціальних мереж відносяться Connect.ua – український 
сайт знайомств, створений у грудні 2007 року, як “соціальна мережа знайомств”, але пізніше 
переорієнтований виключно на знайомства та мережа “Українські науковці у світі” – наукова 
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спільнота, покликана консолідувати український інтелект у світі. Звичайно на терені України 
існує багато інших загальнодержавних і регіональних соціальних мереж в освіті, економіці, 
торгівлі та інших сферах. 

Аналіз соціальних Інтернет-мереж дозволяє говорити про деякі закономірності їхнього 
впливу на людей. Розвиток соціальних мереж впливає на поведінку і взаємовідносини людей, 
а саме, чим міцніше соціальні зв'язки між людьми, тим активніше вони спілкуються один з 
одним, використовуючи всі доступні медіа. Інтернет продовжує процес з'єднання людей в 
соціальні мережі, а також людей і організацій, розкиданих географічно, але пов'язаних 
спільними інтересами. Чим активніше люди поводяться в співтоваристві, тим більше вони 
спілкуються в міжособистісній формі.  

З кожним роком популярність соціальних мереж збільшується,  вже сьогодні важко 
знайти людину, яка користуючись Інтернетом, не відвідувала б соціальні мережі. Стрімко 
зростає кількість постійних користувачів, а особливо молоді, яка складає левову частку серед 
власників сторінок в соціальних мережах за даними досліджень українських соціологічних 
компаній та статистики Інтернет компаній. В цілому, сучасне молоде покоління все більше 
заглиблюється в Інтернет. Про це свідчать проведене у 2013 році всеукраїнське соціологічне 
дослідження на тему: “Сучасна молодь України”. За його результатами було встановлено, що 
більшість молодих українців (72,3%) не уявляє свого життя без Інтернету. З них 39,5% 
віддали перевагу відповіді “точно ні”, 32,8% – “швидше ні” на це питання. При цьому кожен 
четвертий опитаний (25,9%) запевняє, що могли б обійтися без Інтернету. З них відповідь 
“швидше так” вибрали 16,1%, “точно так” – 9,8%. Вагалися з відповіддю на питання – 1,8% 
респондентів [13].  

Ученими виявлено закономірність зростання проведеного часу в Інтернеті з віком.  
Якщо підлітки від 12-13 років сидять “онлайн” близько півтори години в день, то в 18-19 
років в Інтернеті знаходяться в середньому по дві з половиною години на добу. Значну 
частку цього часу – 47% молодь витрачає на спілкування, 22% припадає на розваги і 18% 
окремо на ігри. Тільки на четвертому місці знаходиться пошук необхідної інформації (14% 
часу) [14]. 

Результати дослідження gemiusAudience, проведеного в лютому 2014 року свідчать, що 
найпопулярнішою серед молоді (86,4 % від загальної аудиторії) є соціальна мережа 
“Istagram”, головним призначенням якої є обмін фотографіями та відеозаписами. На другому 
місці за кількістю молодих користувачів знаходиться “ВКонтакте”  –  66,6%,  слідом йде 
соціальна мережа “Twitter” – 60,2%, трохи менше молоді – 56,6%, є користувачами “Ask” – 
соціальної мережі для обміну питаннями (особливої  

популярності набула завдяки можливості анонімно задавати питання іншим 
користувачам). Таким чином, молодь є базовою та найчисленнішою групою серед 
користувачів соціальних мереж, які певним чином впливають на формування її світогляду 
[15]. 

Наведені дані свідчать про велику роль соціальних Інтернет-мереж у житті молодих 
людей. Головне потрібно селективно підходити до використання позитивних можливостей 
сучасної Інтернет-мережі і уникати негативного впливу. Спираючись на думки українських і 
зарубіжних науковців про позитивні і негативні аспекти ролі соціальних Інтернет мереж у 
житті молоді, ми спробуємо розглянути їх в узагальненому вигляді. 

До позитивних моментів використання соціальних Інтернет мереж можна віднести 
наступні. 

1. В умовах сучасної роз'єднаності суспільства соціальні Інтернет-мережі є засобом 
спілкування з колегами з роботи, родичами та друзями, що живуть в різних містах і країнах, 
а також заводити нові знайомства. На думку вітчизняного дослідника Ю. Мєлкова: 
“Інтернет-технології допомагають людині втекти від самотності, розгубленості її життя у 
повсякденному світі, надають їй відчуття довіри, близькості щодо інших людей,… що 
об’єднані не за географічними чи побутовими факторами, а, перш за все, за спільними 
інтересами, смаками, поглядами. В Інтернеті людина отримує можливість не лише почути 
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іншого,  але й “показати себе”,  висловитись,  побудувати свою “домашню сторінку”  
оприлюднити свою думку[16]. 

Соціальна мережа здатна задовольняти потребу молодих людей у самовираженні. 
Згідно з пірамідою людських потреб американського психолога Абрахама Маслоу, потреба у 
самовираженні передує потребі у комунікації, тому такою важливою є можливість у межах 
публічного профілю, скажімо, мережі «Фейсбук», донести до інших специфіку своєї 
індивідуальності, викладаючи власні фото та відео, пишучи нотатки, розміщуючи цікаву 
інформацію у себе на стіні. Адже інколи молода людина позбавлена можливості 
реалізовувати свої здібності фотографа, оператора, письменника чи публічного діяча в якості 
своєї професії. Соціальна Інтернет-мережа дає можливість бути фотографом чи журналістом 
на громадських засадах, та ще й здобути поціновувачів своєї творчості. 

2. Соціальна мережа як місце спілкування активно впливає на соціалізацію особистості. 
Її учасники вчаться спілкуватися і створюють нові зв'язки і структури. Що призводить 
поступово до їх активнішої мережевої і позамережевої взаємодії,  через яку можливі якісні 
зміни і реалізація приватних процесів, таких як поширення інновацій, формування 
співтовариств однодумців, структуризація інтересів і людей. Оскільки мільйони учасників 
соціальної мережі – “мережевий народ” – потенційно реальна сила, це підтверджено подіями 
на Майдані, боротьбою за справедливі і чесні вибори мера Кіровограда і ще можна наводити 
багато прикладів.  

3. Безумовно до позитивних аспектів мережевого спілкування молоді слід віднести й 
розвиток здатності навчатися. Знаходячись у соціальній Інтернет-мережі молода людина 
вчиться оперувати великими масивами інформації з величезної кількості різних галузей. На 
превеликий жаль середня школа, та й багато вітчизняних державних і приватних закладів 
вищої освіти, через недостатню матеріальну забезпеченість комп’ютерною технікою та 
окремих професорів, не володіючих сучасними інформаційними технологіями, не спроможні 
надати подібну можливість, оскільки навчання в них зорієнтовано більше на 
запам’ятовування та відтворення вже готової інформації. Уміння молодих людей швидко 
зорієнтуватися у незвичній ситуації, легко знайти та відсортувати необхідну інформацію в 
соціальних Інтернет-мережах не в останню чергу набувається саме завдяки використанню 
новітніх комунікаційних технологій. 

4. Важливим моментом для держав з багатонаціональним населенням є формування у 
молоді толерантного ставлення до представників інших культур та національностей. 
Соціальна мережа є саме тим простором, де люди з різних культур співіснують пліч-о-пліч і 
мають можливість ділитися з цілим світом проблемами,  які виникають на внутрішньому 
соціальному і політичному просторі їхніх країн. Корисним є і те, що користування 
соціальними мережами часто сприяє вивченню іноземних мов. 

5. Спілкування у соціальних мережах, наближаючи жителів периферії до надбань 
розвинутої урбаністичної культури, сприяє формуванню культури людини ХХІ ст. Значну 
роль у цьому відіграє сервіс LiveJournal. Один з найпопулярніших у світі блогсервісів, 
відомий в Україні як “Живий Журнал”. Він набув в Україні виразної соціальної і 
гуманітарної спрямованості, значна частина його матеріалів присвячена обговоренню 
актуальних проблем суспільного, культурного життя, піднесення громадянської свідомості і 
загальнонаціональної солідарності співвітчизників [17]. 

6.  Можливість для молодої людини перебування,  у створеному власноруч,  
комфортному інформаційному просторі, відчуття захищеності. Кожного разу, відкриваючи 
приватний аккаунт, людина наче каже собі: “Я вдома” – і відтак стає більш зваженою і 
відкритою у спілкуванні, що позитивно впливає не лише на моральне, а й на фізичне 
здоров'я. 

Поряд з позитивним впливом соціальних Інтернет-мереж на формування особистості 
слід звернути увагу й на деякі негативні аспекти. 

1. Більшість авторів у наукових працях звертають увагу на наявність у соціальних 
Інтернет-мережах величезної бази даних з вичерпною інформацією про сотні мільйонів 
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людей у всьому світі, які доступні для усіх охочих. Чим більше чоловік спілкується в 
різноманітних соціальних мережах, тим більше інформації про нього можна зібрати без 
великих зусиль. Існує твердження про те, що “70% інформації спецслужби збирають з 
відкритих джерел”.  

Сучасні соціальні Інтернет-мережі пропонують користувачам вказати практично усе 
про себе:  фото;  відео;  зв'язки (у тому числі і за типами);  інтереси;  освіта;  інформацію про 
роботу;  місця,  в яких буває людина;  продукти,  яким віддається перевага;  особисті думки і 
т.п.  Більшість інформації доступна без реєстрації,  досить знайти сторінку користувача в 
популярних соціальних мережах,  решту можна побачити після додавання користувача в 
друзі, а уся інформація, включаючи особисте листування (як мінімум), доступна 
адміністрації цієї мережі. Особливо важливо пам’ятати про це молодим людям, які пов’язали 
своє життя із службою у силових структурах. 

2. Інтернет-залежність є на сьогодні найпоширенішою проблемою. Це вже давно 
визнане психологічне захворювання, а залежність від соціальних мереж – її нова форма.У 
кожної людини є явні і приховані потреби, які вона прагне задовольнити, це може бути 
потреба в спілкуванні, самореалізації, заощадженні часу або ще чогось, а соціальна Інтернет-
мережа створює відчуття задоволення цих потреб.  

Подібна залежність поступово розвивається у багатьох людей, які одного разу 
потрапили в соціальну мережу. Людина “підсаджується на мережу”, чим більше часу вона 
нею користується, тим складніше їй жити реальним життям. Симптомами такої залежності є 
починаючи від сильного бажання зайти в Інтернет і закінчуючи серйозною депресією. 
Залежність призводить до безлічі проблем: з’являються комплекси, депресія, безсоння, 
страхи, перепади настрою і навіть сексуальні розлади. 

Це психологічне захворювання.  Воно,  як кожна хвороба,  вимагає лікування.  Лікувати 
будь-які психологічні проблеми складно, а тим більше залежності. Передусім, треба 
самоусвідомити наявність залежності. Другим кроком лікування має стати заміна 
спілкування в соціальних мережах на реальне,  поступово за допомогою друзів і родичів 
можна буде вилікуватися. 

3.  Мінусом є і те,  що людина втрачає навичку реального спілкування (комунікативна 
компетентність, сформована в Інтернеті, не працює в реальності), нерозуміння міміки та 
емоцій, оскільки більшість часу спілкується в режимі онлайн. Зниження культурного рівня, 
ненормативність поведінки і витіснення традиційних форм спілкування. Переписуючись в 
соцмережах, люди часто не дотримують правила граматики й пунктуації, використовують 
мізерний словарний запас, часто вживають не нормативну лексику, емоції замінюються 
смайликами – усе це негативно позначається на спілкуванні у реальному світі. 

4. Ще одна негативна причина це те, що, більшість людей, видають себе в мережі не за 
того, ким є вони у реальному житті. Жертвами такого обману можуть стати люди, які 
розміщують правдиву інформацію за себе. У такому випадку, псевдоособистість, обманом 
домагається налаштування до себе і рано чи пізно, може піддати небезпеці співбесідника в 
соціальних Інтерент-мережах людину. 

Висновки. Досягнення визначеної в статті мети дозволяє зробити наступні висновки. 
Соціальні Інтернет-мережі – це можливість використання Інтернету для взаємодії і 
взаємозв’язку значної кількості субєктів з метою встановлення дружніх стосунків, сумісного 
вирішення певних завдань або обміну інформацією. Вони значно спростили спілкування 
людей і дозволяють організувати комунікацію людям з різних частин планети в режимі 
реального часу. Незважаючи на доволі короткий термін існування, рівень популярності 
соціальних Інтернет-мереж зростає в усьому світі, Україна не є вийнятком.  

Молодь, яка складає найчисельнішу групу користувачів соціальних Інтернет-мереж, 
активно залучається до них, вважаючи їх більш зручним та доступним способом спілкування 
та обміну інформацією. В зв’язку із зростанням кількості молодих користувачів сучасними 
соціальними Інтернет-мережами слід продумати шляхи нейтралізації негативного 
інформаційного впливу Інтернетy на особистість. Головну роль у вирішенні даної проблеми 
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повинна зіграти держава. Назріла необхідність визначення твердих критеріїв допустимості 
розміщення в мережах певних видів інформації. Варто виробити працюючі механізми 
обмеження доступу до окремих сайтів для різних вікових категорій аудиторії Інтернету. 
Потрібно законодавчо закріпити відповідальність власників сайтів за зміст розміщуваних 
інформаційних матеріалів. 

Родина також не повинна бути нейтральним спостерігачем, а приймати активну участь 
у перетворенні соціальних Інтернет-мереж в інструменти саморозвитку молодої людини. 
Обо’вязок батьків, старших братів і сестер допомагати молоді відокремлювати сміття, 
полову від зерен раціональної інформації, навчати ефективно використовувати соціальні 
Інтернет-мережі в різноманітних областях не тільки з метою розваг, налагодження контактів 
та спілкування, а й для отримання корисної інформації, 

Безумовно, в статті розглянуто лише вершину айсберга, про вплив соціальних мереж на 
молодь.   
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СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ИНТЕРНЕТ-СЕТИ В ЖИЗНИ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 
 
Проанализированы подходы отечественных и зарубежных ученых к проблеме влияния 

социальных Интернет-сетей на формирование личности. Сформулировано авторское виденье 
дефиниции социальные Интернет-сети. Прослежен генезис социальных Интерент-сетей от 
простых к современным, рассмотрены закономерности их развития предоставлено их общую 
характеристику и проанализировано количественное и качественное состояние пользователей 
разных мировых и национальных украинских социальных Интернет-сетей. Раскрыто 
положительное влияние социальных Интернет-сетей на формирование личностных качеств 
молодого человека. Выяснены негативные аспекты влияния социальных Интернет-сетей на 
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пользователей, прежде всего, на молодых людей. Предложены некоторые рекомендации для 
защиты молодежи от негативного влияния социальных Інтернт-сетей. 

Ключевые слова: социальные Интернет-сети, молодежь, позитивное и негативное 
влияние социальных Интернет- сетей. 
 

Ph.D. Pampukha I.V., Ph.D. Voloshinа N.M., Mukohorenko A.S., Ryaba L.O. 
MODERN SOCIAL INTERNET NETWORKS IN THE LIVES OF YOUNG PEOPLE 
 
The approaches of domestic and foreign scientists impact of social Internet networks on identity 

formation have been analized. Author's vision of the definition of social Internet networks has been 
formed. The genesis of Internet social networks from simple to advanced, the patterns of their 
development and a general characterization have been considered in this article, also analyses of 
quantitative and qualitative state of various international users and national Ukrainian users have been 
determined. The social networks positive influence on the young person personality traits has been 
reviewed. The negative aspects of the social network’s impact on the Internet users, especially young 
people have been found. A few recommendations for the protection of negative Internt social network’s 
effect on young people have been proposed. 

Keywords: social networks, youth, positive and negative Internt social networks’ effects. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДРОЗДІЛІВ АКТУАЛЬНОЮ КАРТОГРАФІЧНОЮ 

ПРОДУКЦІЄЮ З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ ПРОВЕДЕННЯ  
СПЕЦІАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ 

 
В статті розглядається процес картографічної генералізації як важливого етапу 

створення якісної, інформативної та зручної в користуванні картографічної продукції, яка 
використовуються при плануванні та в ході проведення спеціальних операцій. Здійснений  аналіз 
картографічного відображення інформації та його взаемозвязок з процесом генералізації. 
Аналізується досвід створення комбінованої (гібридної) продукції, для забезпечення  спеціальних 
операцій в тому числі і АТО.   

Ключові слова: картографічна генералізація, спеціальні карти, топографічні карти, 
фотодокументи, карта-збільшенка. 

 
Вступ.  Топографічні карти відіграють важливу роль під час ведення бою.  Карти 

різняться за масштабом, інформативністю, призначенням, виконанням. Процес створення 
(оновлення) карти в її повноцінному розумінні достатньо тривалий, дуже кропіткий та 
потребує обробки різнорідної інформації і вимагає багаторівневого контролю якості. 

Під час проведення спеціальних операцій, включаючи зону проведення АТО, стало 
зрозуміло,  що топографічні карти мають бути не лише високої якості,  а якомога 
інформативнішими та простими у користуванні. Інформативна та зрозуміла топографічна 
карта запорука швидкого, а головне оптимального рішення командира. Тому дослідження 
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процесів відображення картографічної інформації та генералізації топографічних карт є 
актуальним, а можливість доповнення (поліпшення) існуючих процесів генералізації та 
відображення картографічної інформації покращить інформативність та спростить 
користування картографічною продукцією. 

Мета статті. Метою статті є аналіз процесу генералізації на картографічній продукції. 
Аспекти відображення картографічної інформації з урахування досвіду проведення 
спеціальних операцій. надання пропозицій щодо напрямків поліпшення відображення 
картографічної інформації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як свідчать дослідження вітчизняних 
науковців та спеціалістів топографічної служби ЗСУ антитерористична операція, яка 
проходить на території Донецької та Луганської областей дає можливість прослідкувати 
поступовий перехід від регулярних бойових дій до ведення партизанської війни з можливим 
використанням різноманітних вибухових пристроїв та засобів масового ураження.  

Терористи на сході України широко використовують досвід ведення бойових дій,  які 
проводились у війнах та військових конфліктах останніх десятиліть. Особливо 
прослідковується тактика та способи проведення терактів проти коаліційних сил у війні в 
Іраку. Ця загальна характеристика бойових дій дає можливість визначити можливий перелік 
завдань, які стоять перед топографічною службою для покращення якості та 
інформативності картографічної продукції. Взявши за основу аналітичні дані відділу 
узагальнення досвіду бойових дій штабу АТО на території Донецької та Луганської областей 
та звіти начальників топографічних служб штабу АТО, штабів секторів про виконання 
завдань у ході проведення антитерористичної операції можна констатувати наступне. 
Основні положення щодо топогеодезичного та навігаційного забезпечення бойової 
діяльності на сьогодні не завжди є актуальними.  Ні у кого не виникає сумнівів,  що без 
просторово-часової прив’язки, наявної первинної топогеодезичної інформації неможливо 
вирішення навіть найпростіших завдань військової діяльності, а ефективність виконання 
військами покладених на них завдань знаходиться в прямій залежності від оперативності, 
точності та достовірності забезпечення військ топогеодезичною інформацією. 

Виклад основного матеріалу. В умовах ведення сучасних операцій з широким 
застосуванням всіх видів озброєння, обстановка у смузі дій військ змінюється настільки 
швидко, що оцінка її і прийняття необхідних рішень у всіх командно-штабних інстанціях 
здійснюється, як правило, за допомогою топографічних, цифрових карт та фотодокументів. 
Сучасні карти мають багатоцільове оперативно-тактичне та стратегічне призначення і 
можуть використовуватися усіма видами Збройних Сил України та спеціальними 
підрозділами. Топографічна карта є одним з важливих документів управління військами. 
Вона дозволяє вивчити розташування сил, намітити способи проведення операції, провести 
необхідні вимірювання і розрахунки, організувати взаємодію  при виконанні спеціальних 
операцій[1]. Тому важливість правильного подання картографічної інформації не залишає 
сумнівів, а процеси відбору зображуваних об’єктів і генералізації мають відповідати 
сучасним потребам військ у ході проведення спеціальних операцій. При цьому об’єм та зміст 
поданої інформації не повинен суперечити технологічним схемам створення певного 
масштабу карти.  

Картографічне відображення інформації, важливий етап, на шляху до створення 
якісної карти. Картографічне відображення – це графо-математична форма представлення 
інформації про Землю, небесні тіла й космічний простір образотворчими засобами на 
математично визначеній поверхні. Образно-знаковий аспект полягає в виконанні 
комунікативних функцій, що базуються на візуальному та машинному сприйняті зображеної 
інформації. Математичний аспект є визначальним, оскільки він забезпечує проекцію 
інформації, яка відображується на математично визначену поверхню. Кількісний опис 
об’єктів, їх точну локалізацію, просторовий розподіл з характеристикою зміни за щільністю, 
інтенсивністю тощо. Інтервал відношення між об’єктом та його відображенням на карті дуже 
значний – від такого, що майже збігається за геометричною подібністю до об’єкта, до 
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зображення його у вигляді точки. Головна вимога до картографічного відображення – 
просторова відповідність кількісних і якісних характеристик об’єктів і явищ до їх дійсного 
розповсюдження. При відображенні на великомасштабних картах в першу чергу є вимога 
точної передачі математичних параметрів об’єкта та їх зовнішня геометрична подібність 
(точна передача границь, протяжності об’єктів). На дрібномасштабних картах ці вимоги в 
більшості випадків неможливо виконати внаслідок узагальнень, що пов’язані зі зменшенням 
зображень, які призводять до спотворення дійсної форми об’єкта, і як наслідок його 
важливих характеристик. Тоді використовують абстракції, які спрощують об’єкти 
дослідження, але одноразово сприяють більш глибокому пізнанню сторін відображуваної 
дійсності. Це досягається за рахунок генералізації. Будь-яка карта - це завжди сильно 
зменшене зображення ділянки земної поверхні. Просто неможливо детально передати на 
карті абсолютно всі елементи місцевості, навіть якщо мова йде про карту крупного 
масштабу. Тому при складанні карт одними з найскладніших і найважливіших питань є 
питання вибору, які об'єкти місцевості слід показати на карті, а які слід пропустити, 
наскільки детально має бути показаний кожний об'єкт, які ознаки об'єктів будуть важливими 
для майбутнього користувача карти, а які - ні. Відповідь на ці та інші питання дається в 
процесі генералізації. 

Картографічна генералізація (cartographical generalization) [1-6] - це процес відбору і 
узагальнення об'єктів реальної дійсності під час складання карт відповідно до їх 
призначення, масштабу та особливостей території картографування. 

Факторами, що визначають прийняття рішень в процесі генералізації, є: 
o призначення карти; 
o зміст карти; 
o тип карти; 
o масштаб карти; 
o особливості території картографування; 
o вивченість території; 
o особливості оформлення карти. 
Найважливішу роль в процесі картографічної генералізації відіграють фактори 

призначення, змісту та типу карти. За цими факторами визначається в першу чергу які саме з 
об’єктів території є необхідними для правильного сприйняття інформації. 

Масштаб карти - другий важливий фактор для прийняття рішень про склад та ступінь 
деталізації геометрії об’єктів карти, кількість якісних та кількісних характеристик місцевості. 
Чим дрібнішим є масштаб карти,  тим менше об’єктів може вміститися на площу відведену 
під карту. Крім того зростає просторове охоплення території і певні елементи місцевості 
втрачають своє значення для сприйняття та аналізу поданої на карті інформації, або 
заважають виділенню загальних властивостей та закономірностей. 

Роль такого фактору, як особливості території картографування, при генералізації 
картографічного зображення проявляється в необхідності передати характерні особливості 
даної території, її відмінність від інших ділянок земної поверхні, за будь-яких умов 
відобразити окремі об’єкти, що відіграють важливу роль для здійснення певних видів 
діяльності або прояви якихось закономірностей. Як приклад, можна навести вимоги до 
відображення джерел води на картах засушливих та звичайних районів. У першому випадку 
на картах відображаються всі озера, дрібні річки, джерела, колодязі з позначенням їх 
характеристик, якщо озеро, наприклад, має розміри занадто малі для даного масштабу карти 
його показують з перебільшенням розмірів. В той же час на територіях з нормальним 
режимом зволоження, об’єкти гідрографії показують лише за умов, що їх розміри є 
більшими за певну встановлену величину. Також суттєво змінюються вимоги до 
відображення рельєфу на картах одного і того ж масштабу залежно від того, чи є рельєф 
даної території рівнинним, горбистим або гірським, чи є територія переважно відкритою, чи 
вона вкрита лісом. 
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Фактор вивченості території або об’єкту картографування визначає детально 
відображатимуться об’єкти чи певні ознаки будуть мати лише схематичний загальний 
вигляд. 

Формат карти, кількість кольорів, що на ній буде застосовуватись, визначає скільки 
елементів місцевості чи об’єктів,  що подають природні або суспільні явища,  може бути 
вміщено на одиницю площі карти,  щоб вона залишалася наглядною.  Зрозуміло,  що при 
використанні одного або двох кольорів неможливо показати поруч декілька об’єктів і 
забезпечити читаність карти. В той же час при використанні різних кольорів для подання 
різних об'єктів, можна легко розміщувати різнокольорові об'єкти поруч, допустити певне 
перекривання об’єктів і вони будуть добре сприйматися.  

Методи картографічної генералізації 
До методів картографічної генералізації належать: 
o відбір об’єктів; 
o узагальнення якісних характеристик; 
o узагальнення кількісних характеристик; 
o перехід від простих об’єктів до складних; 
o узагальнення контурів; 
o поєднання контурів; 
o показ об’єктів з перебільшенням; 
o зміщення зображення. 
Відбір об’єктів - один з ключових методів картографічної генералізації, що полягає у 

визначенні які з об’єктів місцевості доцільно відобразити на карті, виходячи з її змісту та 
призначення, а також навантаження. 

В першу чергу відбір робиться, виходячи з фактору призначення карти: робиться 
аналіз, які саме об’єкти та характеристики місцевості мають значення для карти даної 
тематики. Наприклад, якщо мова йде про політико-адміністративну карту, то для 
користувача є дуже важливим показати які населені пункти входять до тієї чи іншої 
адміністративної одиниці, але не дуже важливо показати всі водойми та водотоки. Але 
наприклад,  якщо створюється карта ґрунтів того ж масштабу,  то річкова мережа має дуже 
важливе значення, в той час як населені пункти крім крупних, що займають значні площі, 
мають значення лише з точки зору орієнтування по карті. 

По-друге, відбір об’єктів і відкидання частини з них доводиться виконувати і для карт 
однакового змісту, але різних масштабів. В цьому випадку прагнуть забезпечити прийнятний 
рівень навантаження карти. 

При відборі об’єктів оперують двома кількісними показниками: ценз та норма відбору. 
Ценз - це обмежуючий параметр, що визначає значимість об’єктів для нанесення їх на 

карту даного типу та масштабу. Як приклади цензів, можна навести наступні вимоги щодо 
нанесення на топографічні карти різних масштабів певних об'єктів гідрографії, наведені в 
"Основних положеннях створення та оновлення топографічних карт..."[7]: 

Річки та струмки наносять: 
- на картах масштабів 1:10 000-1:25 000 - всі, незалежно від їх довжини; 
- на картах масштабів 1:50 000-1:200 000 - як правило, довжиною в масштабі карти 1 

см та більше; 
- на картах масштабів 1:500 000-1:1 000 000 - як правило, довжиною 1,5 см та більше в 

масштабі карти." 
Озера та інші природні й штучні водойми наносяться на картах масштабів 1:10 000-

1:100 000 площею в масштабі карти 1 мм2 і більше, а масштабів 1:200 000 -1:1 000 000 - 
площею в масштабі карти 2 мм2 і більше. Водойми менших розмірів показують у випадках, 
коли вони характеризують особливості території, що картографується, є орієнтирами або 
мають інше важливе значення." 

Норма відбору -  це параметр,  що визначає,  яку кількість об’єктів на одиницю площі 
карти слід нанести, щоб карта мала прийнятний рівень навантаження та правильно 
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відображала певні ознаки місцевості. Так, наприклад визначають, що на карті масштабу 
1:1 000 000 для густонаселених районів слід наносити не більше ніж 120-140 населених 
пунктів на 1 кв. дм карти, а для малонаселених - не більше ніж 60-80 населених пунктів на 1 
кв. дм карти [7]. 

Узагальнення якісних характеристик - метод генералізації, що полягає в зменшенні 
кількості об’єктів певного типу шляхом узагальнення їх якісних характеристик, і поєднання 
таким чином об’єктів, що раніше відрізнялися певними ознаками, в один. Зрозуміло, що в 
цьому випадку мова може йти лише про об’єкти одного типу, що розділялися на окремі види 
завдяки обраній системі класифікації. Наприклад, якщо на карті крупного масштабу можна 
показати окремо різні ділянки болота - прохідні та непрохідні, то на карті дрібнішого 
масштабу розподіл боліт за ступенем прохідності відкидається і показується один цілий 
об’єкт - болото або знак заболоченої місцевості. 

Узагальнення кількісних характеристик -  метод генералізації,  що полягає в 
зменшенні кількості об’єктів карти, які подають значення певних величин, шляхом 
збільшення довжини інтервалів значень. Характерним прикладом методу узагальнення 
кількісних характеристик є різні вимоги до перерізу рельєфу на картах різних масштабів. 
Наприклад, для відображення рельєфу плоскорівнинної місцевості на карті масштабу 
1:10 000 основні горизонталі проводяться через 1 або 2 метри, то на карті 1:25 000 - вже 
через 2.5 або 5 метрів, а на карті 1:50 000 - через 10 метрів. 

Перехід від простих об'єктів до складних як метод генералізації полягає у 
використанні на дрібномасштабній карті одного складного (інтегрального) об’'єкту, що 
заміняє певну кількість реальних об'єктів місцевості. Прикладом цього методу є показ у 
населених пунктах кварталів,  замість нанесення на карту кожного окремого будинку,  
умовного знаку аеропорту замість показу окремо злітних смуг,  доріжок руління та 
різноманітних споруд. 

Узагальнення контурів - метод генералізації, що полягає у зменшенні кількості 
деталей у геометрії об’єктів. Наприклад, замість показу всіх згинів русла річки на 
дрібномасштабній карті показують лише загальний вигляд русла, при відображенні ізоліній 
рельєфу виключають дрібні згини, що зумовлені ерозійними процесами. 

Поєднання контурів - один з найскладніших прийомів картографічної генералізації, 
що полягає у відображенні на карті замість кількох контурів окремих однотипних об’єктів 
одного спільного контуру.  Наприклад,  замість кількох дрібних окремих озер на карті може 
бути показано одне. Але слід враховувати, що цей метод генералізації привоздить до 
суттєвого спотворення змісту карти і може легко привести до невірного розуміння 
користувачем особливостей місцевості. 

Зміщення зображення - допоміжний метод генералізації, до якого доводиться 
звертатися при використанні інших методів, зокрема узагальнення та поєднання контурів. 
Цей метод полягає у штучному зміщенні окремих об’єктів карти або частин об’єктів на 
незначні відстані, щоб витримати топологічні відносини між об’єктами. Наприклад, якщо під 
час узагальнення контуру річки було виключено незначні згини, то може виникнути 
необхідність подовжити контур іншої річки-притоку, щоб зобразити її впадання. Також може 
виникнути потреба трохи змістити населені пункти, що розташовані по берегах річки. Цей 
метод генералізації, як і поєднання контурів, створює певні спотворення змісту карти. 

Показ об’єктів з перебільшенням - метод, що застосовується, коли необхідно 
показати на карті певні об’єкти або елементи контуру, розміри яких надто дрібні для 
відображення у даному масштабі карти,  але наявність таких об’єктів дуже важлива для 
правильного відображення території. Наприклад, на картах часто з перебільшенням розмірів 
показуються острови на водоймах та водотоках, поодинокі невеличкі озера. Також з 
перебільшенням можуть відображатися,  наприклад,  деякі фрагменти берегової лінії,  щоб 
підкреслити наявність бухт та т.п. 

Наведені методи картографічної генералізації використовуються не по одному, а в 
комплексі. При цьому відстежують, щоб в ході генералізації не порушувалися просторові 
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взаємозв’язки між різними об’єктами. Як вже було сказано вище, при узагальненні та 
поєднанні контурів можуть порушуватись топологічні відносини між об’єктами (наприклад, 
"розривання" різноманітних мереж (дороги, річкова мережа). 

Актуальні недоліки процесу відображення інформації. Кількість та зображення 
об’єктів , що наносяться повинні правильно передавати характер (типові риси) району, що 
картографується.  Тому в кожному випадку,  перш ніж нанести об’єкт на карту або 
узагальнити його обриси, необхідно визначити значення об’єкта на даному ландшафті. 
Умовні позначки, якими на картах зображуються об’єкти місцевості, розробляються 
виходячи з призначення і масштабу карти. Розміри багатьох умовних позначень не 
відповідає дійсним розмірам об’єктів на місцевості, що спричиняє помилки при визначені 
командиром географічних координат та визначенням реальної ситуації на місцевості. 
Наприклад, ширина умовного знака залізниці на карті масштабу 1:100 000 у 5-6 разів 
перевищує дійсну ширину дороги, взятої на карті масштабу 1:500 000 – у 25-30 разів. Це 
спричиняє неминучі зрушення і порушення точності положення, зображень об’єктів, 
розташованих поруч з дорогою, що в свою чергу в бойових умовах призводить до 
ускладнень проведення операцій, утрати часу, втрат серед особового складу та псування 
військового майна і техніки.  Значне місце на карті займають підписи назв,  що скорочують 
площу для розміщення інших важливих для військ елементів змісту карти. Подібні 
особливості умовних позначок ускладнюють генералізацію і вимагають від картографів крім 
спеціальних знань, ще й високої графічної культури. За твердженням командування та 
загальним враженням фахівців топографічної служби, які виконували обов’язки в зоні АТО, 
топографічна служба стикнулись з проблемами недостовірності, застарілості та низької 
інформативності карт в ході проведення спеціальних операцій. 

Стан місцевості, яка відображена на топографічних картах, внаслідок значних змін не 
завжди відповідає дійсності (стан місцевості значної частини карт на територію Донецької та 
Луганської областей 1987-1992 років). Це вимагає термінового виготовлення на найбільш 
важливі райони “карт змін місцевості” або оперативно виправлених топографічних карт. 
Найзручнішими та інформативнішими картами при проведенні спеціальних операцій 
виявилися карти масштабу 1:25  000,  які мають більшу наочність та охоплюють великий 
об’єм інформації про місцевість, що дає можливість ретельніше спланувати спеціальну 
операцію.  Крім того,  необхідно нагадати,  що наказом начальника Генерального штабу -  
Головнокомандувача Збройних Сил України від 18.05.09 № 62 “Про затвердження Норм 
потреби в топографічних, спеціальних картах та каталогах координат геодезичних пунктів 
для визначення стратегічних, оперативних, військових запасів при плануванні спеціальних 
операцій (бойових дій)” не передбачено забезпечення топографічними картами масштабу 
1:25 000. Особливості воєнного конфлікту на південному сході України виявили потребу 
військ у великомасштабних топографічних картах, зокрема картах масштабу 1:25 000 [8]. 
Враховуючи, що кількість номенклатурних аркушів топографічних карт масштабу 1:25 000 
на територію ведення антитерористичної операції складає близько 1500, починати їх 
створення (оновлення)  недоцільно,  адже такі роботи можуть зайняти від 5  до 10  років,  а в 
умовах збройного протистояння взагалі є майже неможливими. Зазначене проблемне 
питання вирішується за допомогою створення “карт-збільшанок” на основі топографічних 
карт масштабу 1:50 000. Така карта виготовляється в рамках топографічної карти масштабу 
1:25 000 збільшенням зображення топографічної карти масштабу 1:50 000 у два рази. Вона 
відрізняється підвищеною наочністю, охоплює значно більший об’єм інформації і дозволяє 
більш детально спланувати майбутні бойові дії (спеціальні операції). В свою чергу зміст 
топографічної карти масштабу 1:50 000 був вже генералізованим, а отже і спотвореним, 
збільшення зображення у два рази не додає у зміст карти потрібної інформації передбаченої 
положенням про створення топографічної карти масштабу 1:25 000, тобто карта не 
відповідає вимогам якості і не виконує основних функцій, що покладені на неї. Як наслідок 
органи управління та командири користуються застарілими, неповними та недостовірними 
картографічними матеріалами, що є недопустимим в ході планування та проведення 
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спеціальних операцій. Враховуючи неможливість повноцінного оновлення вихідних 
матеріалів через постійні бойові дії можливим вирішенням проблеми є створення карт зміни 
місцевості, яка являє собою тиражний відбиток карти з вдрукованими в нього фіолетовим 
кольором змінами, що виникли на місцевості. На таких картах показуються суттєві зміни 
місцевості, які відбулися в результаті природних явищ, діяльності людини або в ході 
бойових дій. Зміни об’єктів і елементів місцевості відображаються на картах спеціальними 
умовними знаками і топографічними умовними знаками. Також для накопичення та 
покращення вихідних матеріалів, з яких створюється картографічна продукція варто 
залучати безпілотні апарати, документи аерофотозйомки та космічні знімки, що дасть змогу 
спеціалістам своєчасно вносити зміни обстановки місцевості на картографічну продукцію. А 
враховуючу специфіку ведення бойових дій переважно в межах або поблизу населених 
пунктів доцільне створення та використання т.з. “гібридних” фотосхем, фотопланів 
(суміщене зображення трансформованих зображень з нанесеними назвами вулиць та інших 
об’єктів міської інфраструктури),  які в сумі з інформативною топографічною картою дають 
змогу прийняти оптимальне командирське рішення, на основі актуальності та достовірності 
картографічної інформації. 

Висновки. З огляду на проведений аналіз забезпечення топографічним картами 
спеціальних операцій з урахуванням досвіду проведення АТО, головними проблемними 
питаннями є: 

- забезпечення оперативного отримання достовірної та необхідної інформації про зміни 
місцевості штабами всіх рівнів та військами; 

- збільшення потреби військ у крупномасштабних топографічних картах 1:25 000 - 
1:50 000, планах міст та фотодокументах з інформацією про дійсний стан місцевості. 

- застарілість та неактуальність, та інших основних керівних документів, щодо 
створення оновлення та забезпечення картографічною продукцією підрозділів під час 
планування та проведення спеціальних операцій.  

- використання сучасного програмного забезпечення для оперативного виправлення та 
створення геопросторових документів [8]. 

Враховуючи потребу у великій кількості різноманітних видів картографічної 
інформації для детального та всебічного вивчення місцевості у районах виконання бойових 
завдань спеціалістам топографічної служби варто зайнятися створенням нових положень та 
вимог, щодо створення картографічної продукції, які зможуть задовольнити потреби військ 
(сил) під час виконання спеціальних операцій з урахуванням набутого досвіду та 
особливостей ведення сучасних бойових дій.  
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к.т.н., доц. Савков П.А., Левинскова Н.В., Могильный Д.М. 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АКТУАЛЬНОЙ КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ 

ПРОДУКЦИЕЮ С УЧЕТОМ ОПЫТА ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНІХ ОПЕРАЦИЙ 
 

В статье рассматривается процесс картографической генерализации как важного этапа 
создания качественной, информативной и удобной в пользовании картографической продукции, 
используются при планировании и в ходе проведения специальных операций. Осуществлен 
анализ картографического отображения информации и его взаимосвязь с процессом 
генирализации.  Анализируется опыт создания комбинированной (гибридной) продукции, для 
обеспечения специальных операций в том числе и АТО. 

Ключевые слова: картографическая генерализация, специальные карты, топографические 
карты, фотодокументы, карта-увеличка. 

 
 

Ph.D Savkov Р.A, Levinskaya N.V., Mogilnyi D.M. 
 SOFTWARE UNITS CURRENT CARTOGRAPHIC PRODUCTS BASED ON THE 

EXPERIENCE SPETSIALNІH OF OPERATIONS 
 

In the article the process of cartographic generalization as an important stage of creating quality, 
informative and easy to use mapping products, which are used in the planning and in the course of 
special operations. The analysis of cartographic information display and its relationship to the   
generalization process. Experience of creation of combined (hybrid) products for special operations 
including counterterrorist operation. 

Keywords: Cartographic generalization, special maps, topographic maps, photos, View larger map. 
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УДК 004.056                                                к.т.н., доц. Стрельбіцький М.А. (НАДПСУ) 
 
ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА УРАЗЛИВОСТІ ДАНИХ В ІНФОРМАЦІЙНО-

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ НА СТАДІЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ 
 

У статті наведені вихідні дані та сформульовані аналітичні залежності визначення 
узагальненого показника уразливості даних на стадії модернізації відомчих інформаційно-
телекомунікаційних систем. На підставі наведеної моделі процесу порушення цілісності 
інформації на елементі інформаційно-телекомунікаційної системи визначено функціональну 
залежність складової узагальненого показника – цілісності. Враховуючи наведені припущення в 
статті досліджено питання порушення конфіденційності даних тільки у випадку сумісного 
використання даних різних версій програмного забезпечення. Разом з тим, складову 
узагальненого показника уразливості даних - спостереженість частково виражено через 
показники доступності, конфіденційності та цілісності.  

Ключові слова: показник уразливості, захист інформації, інформаційна система 
 
Вступ. По мірі розвитку і розширення сфери застосування обчислювальної техніки все 

більша частина діяльності державних органів та силових відомств приходиться на 
автоматизовану обробку інформації. Автоматизовані системи управління, інформаційно-
телекомунікаційні системи розгорнуті, як правило, на інтранет мережах відповідних 
відомств та мають досить велику кількість підсистем які розподілені на всій території 
держави. Особливістю таких систем є вимога функціонування в реальному масштабі часу. 
При чому, навіть незначний збій або зупинка у функціонуванні може призвести до серйозних 
збитків національного масштабу. Прикладом таких систем є: інтегрована інформаційно-
телекомунікаційна система прикордонного відомства "Гарт" [1], інтегрована міжвідомча 
автоматизована система обміну інформацією з питань контролю осіб, транспортних засобів 
та вантажів, які перетинають державний кордон "Аркан" [2], тощо. 

Життєвий цикл (ЖЦ)  таких систем,  як зразка озброєння і військової техніки 
представлений у вигляді сукупності взаємопов'язаних процесів послідовної зміни його стану 
протягом певного інтервалу часу з невизначеною заздалегідь тривалістю [3]. Типовий ЖЦ 
охоплює такі стадії: дослідження й обґрунтування розробки; розробка; виробництво; 
експлуатація; капітальний ремонт; списання [4]. Враховуючи, що ключовим елементом таких 
систем є програмні засоби,  розглянемо їх ЖЦ:  розробка вимог або технічного завдання;  
розробка системи або технічного проекту; програмування або робоче проектування; пробна 
експлуатація; супровід та модернізація; зняття з експлуатації [5]. Наочно, що стадії ЖЦ чітко 
співвідносяться один з одним. 

Однією із проблем ЖЦ систем реального часу є процес модернізації системи в цілому 
(програмних і апаратних складових), який здійснюється поелементно до тих пір, поки не 
буде завершений.  Як показують дослідження в галузі наукового оцінювання якості 
прикладного програмного забезпечення (ПЗ), біля 50% помилок виникає на стадії 
конструювання, які повинні бути усунуті до впровадження на робочій системі [6]. Основним 
способом перевірки якості створення або модернізації ПЗ є тестування, але масштаби 
відомчих інформаційних систем не дозволяють розгорнути їх аналог в тестовому варіанті.  

В системах такого типу циркулює інформація службового характеру, що вимагає 
розробки та впровадження системи захисту. Разом з тим, постійне вдосконалення засобів 
обчислювальної техніки передбачає якісні та кількісні зміни інформаційно-
телекомунікаційних систем (ІТС).  Таким чином,  інтеграція нових та старих засобів 
обчислювальної техніки та програмного забезпечення призводить до необхідності 
перенесення відпрацьованих роками функціональних задач, алгоритмів їх вирішення та 
механізмів забезпечення безпеки в нове програмно-апаратне середовище. В результаті 
утворюється загальне поле даних, яке використовується як старими так і новими 
компонентами автоматизованих систем. На цій стадії життєвого циклу системи виникає 
задача переходу на нову програмно-апаратну платформу без порушення життєвого циклу, 
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при цьому для відомчих інформаційних мереж однією із найважливіших задач є 
забезпечення системного захисту інформації. 

Метою статті є визначення аналітичних залежностей складових узагальненого 
показника уразливості даних в інформаційно-телекомунікаційних системах та стадії 
модернізації. 

Результати дослідження. Показник уразливості даних є однією зі складових 
інтегральної оцінки якості структури і технології функціонування системи захисту 
інформації. Модернізація складових інформаційних систем зумовлює зростання 
інтенсивності потоку дестабілізуючих факторів (ДФ), що призводить до зниження надійності 
даних.  

Приймемо ряд припущень:  
1) внутрішні функції захисту даних в окремо взятих старої і нової версіях системи 

захисту інформації забезпечують захист від загроз, сформульованих в технічному завданні, а 
також виявлених в процесі випробувань; 

2) ДФ діють на інформацію незалежно один від одного; 
3) процес порушення цілісності в компоненті системи не залежить від порушення 

цілісності інформації, що надходить в загальне поле гетерогенної системи (тобто програмно-
апаратне середовище не робить збоїв і помилок, що знижують надійність даних);  

Згідно визначення поняття надійності інформації [7]: цілісності, конфіденційності, 
доступності, спостереженості - найбільш загальний вираз показника уразливості ПУ буде 
виглядати наступним чином:  

   (1) 
де:  – ймовірність порушення цілісності; 
  – ймовірність порушення конфіденційності; 
  – ймовірність порушення доступності.  
  – ймовірність порушення спостереженості.  
Що стосується такого аспекту надійності інформації, як доступність, то з точки зору 

програмного адміністрування імовірнісна оцінка недоречна з причини того, що є 
детермінованою за визначенням.  

Визначимо імовірнісні залежності для оцінки решти трьох ключових аспектів 
надійності даних.  

Порушення цілісності даних. Для цілісності даних на загальному полі гетерогенної 
ІТС небезпеку представляють зовнішні та внутрішні загрози. До зовнішніх загроз головними 
можна віднести два класи ДФ: віруси і помилки людей, що беруть участь в автоматизованій 
обробці інформації. До внутрішніх – наявність різних версій спеціального програмного 
забезпечення (СПЗ). 

У відповідності з викладеним та з урахуванням припущення, що програмно-апаратне 
середовище не робить збоїв і помилок, що знижують надійність даних, загальна модель 
процесу порушення цілісності інформації на елементі ІТС (АРМ, серверна частина, ЦСД) 
представлена на рис. 1. 
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ДФ 
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Рис. 1. Модель процесу порушення цілісності інформації на елементі ІТС 
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Введемо наступні позначення:  ймовірність того, що дані певної категорії надходять у 

загальне поле елементу ІТС із старої або нової версій СПЗ з порушеною цілісністю;   – 
ймовірність того, що дані надходять в елемент ІТС іншої версії СПЗ;  – ймовірності того, що 
цілісність даних буде порушено в результаті неузгодженості версій СПЗ;  - ймовірності 
того що цілісність даних і-ї категорії буде порушена під впливом j-го ДФ. 

Відповідно до теореми множення ймовірностей випадкових подій величина  
виражається наступною залежністю:  

 
Визначення значень  можливе, як співвідношення потоку даних на вхід елементу 

ІТС. На рис. 2 представлено фрагмент ІТС програмно-технічного комплексу автоматизації 
прикордонного контролю «Гарт-1/П» із одночасним функціонуванням різних версій СПЗ 
(варіант). 

 
 

АРМ1 АРМl АРМl+1 АРМL … … 

стара версія СПЗ нова версія СПЗ 

основний сервер ІІТС ПТК АПК «Гарт-1» (нова версія СПЗ) 

    

 
Рис. 2. Фрагмент ІТС ПТК АПК «Гарт-1» із одночасним функціонуванням різних 

версій СПЗ (варіант) 
 
Таким чином,  ймовірність того,  що дані надходять в елемент ІТС іншої версії СПЗ є 

відношення потоку даних старої версії СПЗ до загального потоку даних в наступний елемент 
ІТС, а саме: 
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Визначення значень  в загальному випадку є проблемним з причини неможливості 
врахування всієї множини вихідних параметрів старої версії СПЗ. Разом з тим, при 
визначенні ймовірності того, що цілісність даних буде порушено в результаті неузгодженості 
версій СПЗ можна застосувати метод експертних оцінок або співвідношення кількості 
неузгоджених параметрів до загальної кількості з урахуванням ймовірності їх застосування. 

Порушення конфіденційності даних. З точки зору порушення конфіденційності даних 
головну небезпеку становлять злочинні дії. Зазначимо, що дослідження питання порушення 
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конфіденційності даних здійснюється тільки у випадку сумісного використання даних різних 
версій СПЗ. 

Введемо наступні позначення: 
 – ймовірність доступу порушника до елементу ІТС; 

 – ймовірність наявності каналу несанкціонованого доступу (КНСД)  в елементі ІТС до 
даних певної категорії;  

 – ймовірність доступу порушника до КНСД в елементі ІТС; 
 – ймовірність наявності даних певної категорії а елементі ІТС; 
 – ймовірність порушення конфіденційності при взаємодії різних версій СПЗ в елементі 

ІТС.  
Тоді ймовірність порушення конфіденційності даних певної категорії порушником при 

умові надходження даних іншої версії СПЗ визначиться наступною залежністю:  
 .                                         (4) 

Даний показник є базовим. 
Таким чином, порушення конфіденційності даних у ІТС з урахуванням базового 

показника отримаємо:  

 
де  – ймовірність порушення конфіденційності k-ї категорії даних у ІТС; 
m – кількість складових, в яких може бути присутнім певна категорія даних; 

 – базовий показник порушення конфіденційності даних в i-му елементі ІТС. 
Порушення спостереженості даних. Ідентифікація і контроль за діями користувачів, 

керованість комп'ютерною системою становлять предмет спостереженості [7] та визначають 
події, які впливають на нього, а саме: реєстрація, ідентифікація і автентифікація, достовірний 
канал, розподіл обов'язків, цілісність комплексу засобів захисту, самотестування, 
автентифікація при обміні, автентифікація відправника (невідмова від авторства), 
автентифікація одержувача (невідмова від одержання). Зазначимо, що розподіл обов’язків 
визначається керівними документами та не буде розглядатись в цій моделі.  

Спостереженість даних частково можна виразити через показники доступності, 
конфіденційності та цілісності. 

З метою визначення ймовірності порушення спостереженості даних введемо наступні 
позначення: 

 - ймовірність порушення реєстрації події щодо певної категорії даних; 
 - ймовірність порушення ідентифікації і автентифікації порушника у складовій ІТС; 
- ймовірність порушення достовірності каналу доступу порушником при умові 

доступу порушника до складової ІІТС; 
 - ймовірність порушення цілісності комплексу засобів захисту складової ІТС. 

Тоді ймовірність порушення спостереженості даних в елементі ІТС визначиться 
наступною залежністю:  

   (6) 
Ймовірність порушення реєстрації подій залежить від цілісності журналу обліку подій 

та його доступності.  Зауважимо,  що доступність журналу в рамках системи програмного 
адміністрування повинна бути постійною, тобто будь-яка подія повинна мати доступ та бути 
занесена до журналу, тобто . 

Ймовірність порушення ідентифікації і автентифікації порушником становить: 
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де  - ймовірність порушення ідентифікації і автентифікації m-м типом ідентифікації і 
автентифікації. 

Ймовірність порушення цілісності комплексу засобів захисту виражається як змога 
протистояти множині ДФ, а саме: 

 
 
Наведені вище формули цілком можуть бути використані для визначення вірогідності 

порушення цілісності та несанкціонованого отримання інформації. Однак для цього 
необхідні значення вищезазначених ймовірностей для всіх ДФ. 

В даний час нам невідомі чітко визначені значення цих величин. Слід зробити ще одне 
зауваження. Основними елементами моделі, що розробляється, є випадкові величини. Для 
них необхідно знати закони розподілу,  що характеризують випадкові події -  прояв ДФ і 
числові характеристики цих розподілів, а також дані про дієвість застосування різних 
захисних функцій СЗІ в різних умовах. Наскільки відомо, переважна кількість зазначених 
даних до цього часу також не сформовано.  

Проте, ґрунтуючись на евристичних даних (досвід захисту, натурні експерименти, 
експертне оцінювання), можна використовувати дану модель для аналізу уразливості даних в 
потенційно можливих умовах.  

Висновок. Наведені функціональні залежності дозволять визначити ступінь 
уразливості даних в умовах спільного функціонуванні різних версій спеціального 
програмного забезпечення. Це дозволить на етапі модернізації інформаційно-
телекомунікаційних систем адекватно оцінити ризики порушення надійності інформації та 
прийняти заходи із зниження наслідків їх реалізації. 

В подальшому передбачається дослідження впливу доданих функцій програмного 
адміністрування на оцінку уразливості даних. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ УЯЗВИМОСТИ ДАННЫХ В ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ НА СТАДИИ МОДЕРНИЗАЦИИ 

 
В статье приведены исходные данные и сформулированы аналитические зависимости 

определения обобщенного показателя уязвимости данных на стадии модернизации 
ведомственных информационно-телекоммуникационных систем. На основании приведенной 
модели процесса нарушения целостности информации на элементе информационно-
телекоммуникационной системы определено функциональную зависимость составляющей 
обобщенного показателя - целостности. Учитывая приведенные предположения в статье 
исследованы вопросы нарушения конфиденциальности данных только в случае совместного 
использования данных различных версий программного обеспечения. Вместе с тем, 
составляющую обобщенного показателя уязвимости данных - наблюдаемость частично 
выражено через показатели доступности, конфиденциальности и целостности. 

Ключевые слова: показатель уязвимости, защита информации, информационная система 
 

Ph.D. Strelbitskiy M.A. 
DEFINITION OF INDICATORS OF VULNERABILITY DATA INFORMATION AND 

TELECOMMUNICATION SYSTEMS ON MODERNIZATION STAGE 
 
The article presents the initial data and analytical depending on the definition of a generalized 

indicator of vulnerability data at the stage of modernization of departmental information and 
telecommunication systems. Based on the model of the process violation the integrity of information on an 
item of information and telecommunication systems defined functional dependence of the generalized 
component index - integrity. Given the assumptions presented in the article the question of violations of 
privacy only when sharing data from different software versions. However, part of the generalized 
indicator of vulnerability data – accountability partly expressed by indicators of availability, 
confidentiality and integrity. 

Keywords: vulnerability index, information security, information system. 
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Федченко М.О. (в/ч А3796) 
 

ОСНОВИ ПОБУДОВИ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ  
СИСТЕМИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

 
На основі аналізу впровадження сучасних інформаційних технологій у практику 

підготовки та ведення бойових дій військ (сил) розглянуто основи побудови та функціонування 
геоінформаційної системи Збройних Сил України як складової ЄАСУ Збройних Сил України. 
Показано основні завдання по збору, зберіганню, актуалізації та видачі споживачу 
геопросторової інформації в межах імовірного району бойових дій. Визначено основні структурні 
компоненти технічного (апаратного) комплексу геоінформаційної системи Збройних Сил 
України.  

Ключові слова: геоінформаційна система військового призначення, геоінформаційна 
технологія, цифрова картографічна інформація, банк картографічної інформації, електронна 
карта. 

 
Постановка проблеми. Сучасне бойове застосування військ (сил) набуває надзвичайної 

динамічності та інформаційної ємності. В ході виконання завдань доводиться оцінювати дуже 
багато чинників та приймати рішення в умовах обмеженого часу та ресурсів. Постійне 
збільшення обсягу необхідної інформації та зменшення часу на прийняття рішення створює 
актуальну задачу, для вирішення якої необхідно розробляти інформаційні системи і 
використовувати їх при плануванні та керуванні діями частин та підрозділів. В сучасних 
військових інформаційних системах топогеодезичне забезпечення бойових дій здійснюється 
через геоінформаційні технології (ГІТ) з використанням геоінформаційних систем (ГІС), де 
використовуються електронні карти земної поверхні. Впровадження ГІТ суттєво підвищує 
оперативність та якість вирішення як поточних, так і бойових завдань. 

Сьогодні інформаційне і, зокрема, топогеодезичне забезпечення Збройних Сил України 
на основі застосування геоінформаційних технологій набуває пріоритетного, а іноді і 
вирішального значення. Це викликає необхідність створення геоінформаційної системи 
Збройних Сил України (ГІС ЗС України), яка в свою чергу повинна створюватись як 
підсистема ЄАСУ Збройних Сил України, а її складовими будуть різнорівневі ГІС Збройних 
Сил України.  

Метою даної статті є викладення основ побудови та функціонування геоінформаційної 
системи Збройних Сил України.  

Виклад основного матеріалу. Поняття ГІС військового призначення достатньо 
характеризує її суть. По-перше, мова йде про систему достатньо складну та 
багатофункціональну, яка має свою організацію і діє як єдине ціле. По-друге, вона має явно 
виражене інформаційне спрямування на всебічне забезпечення різноманітною інформацією 
процесів вирішення задач планування бойових дій та застосування військ. По-третє, система 
має справу з різнобічною інформацією картографічного та некартографічного походження, 
різною за тематикою, яка масштабована, генералізована та скоординована в просторі і часі. 

В даний час ГІС можливо розглядати як автоматизовану систему, що реалізується 
сукупністю людей і технічних засобів, які ведуть збір, передачу, збереження й обробку даних 
з метою одержання інформації про місцевість, придатної для подальшого використання. 
Також необхідно відмітити,  що ГІС служить не тільки для автоматизованої обробки 
інформації про місцевість, але і покликана стати інтегральною складовою будь-якої системи 
обробки і використання інформації різної за походженням, при гарантії збереження її 
просторово-часового характеру. Тому відносно Збройних Сил можна стверджувати, що ГІС є 
однією із невід’ємних складових для реалізації автоматизованої системи управління 
військами. 
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Максимальну користь ГІС військового призначення принесе на етапі оцінки 
обстановки та оцінки операцій (бойових дій). Крім того, ГІС може служити для відстеження 
всіх змін в обстановці та їх оперативного відображення.  В цьому її велика перевага 
порівняно з топографічною картою. 

Основне призначення ГІС військового призначення ЗС України – надати органам 
управління всіх рівнів надійний доступ до просторових даних із забезпеченням наочної 
форми їх подання.  ГІС,  яка створюється та функціонує в інтересах Збройних Сил України,  
повинна містити в собі програмний та інформаційний компоненти. Програмний компонент 
включає сервісні і розрахункові програми для вводу просторових даних та даних, які 
описують властивості цих об’єктів, їх обробку і виведення результатів. Інформаційний 
компонент містить цифрові, електронні карти та тривимірні моделі місцевості і розподільчу 
систему відповідних баз даних. 

Наочне подання та прив’язка оперативних даних до місцевості здійснюється на рівні 
інформаційного забезпечення за рахунок розподіленого інтегрованого банку даних Збройних 
Сил і відповідного програмного забезпечення. 

Географічна інформаційна система Збройних Сил України – це сукупність 
взаємопов’язаних органів управління, технічних засобів, банку і баз цифрових 
картографічних даних, математичного та програмного забезпечення, що призначені для 
надання органам управління і військам (силам) цифрової картографічної інформації про 
місцевість та об’єкти на ній і накладання на неї даних обстановки (оперативної, тактичної) в 
інтересах діяльності військових частин та органів управління Збройних Сил України. 

Географічна інформаційна система Збройних Сил України є в першу чергу основним 
джерелом геопросторової інформації (у вигляді цифрової картографічної інформації) про 
місцевість та об’єкти на ній.  Вона буде функціонувати в складі ЄАСУ ЗС України і буде 
забезпечувати вирішення таких основних завдань: 

формування цифрової картографічної інформації про місцевість; 
автоматизація процесів створення, оновлення та підготовки до друку топографічних 

карт усього масштабного ряду; 
формування електронних карт різних масштабів; 
доведення до органів управління та військ (сил) цифрової картографічної інформації 

про місцевість і об’єкти на ній; 
формування і доведення до органів управління та військ (сил) цифрових даних 

обстановки; 
накладання цифрових даних обстановки на відповідну цифрову картографічну основу; 
створення, розповсюдження і накопичення в електронному вигляді бойових графічних 

документів на основі використання цифрових карт та можливість отримання їх твердих 
копій; 

здійснення обміну документами і базами даних ГІС з іншими підсистемами та 
елементами ЄАСУ ЗС України; 

забезпечення застосування військами (силами) навігаційних приладів загального та 
індивідуального користування, а також роботи приладів управління високоточними засобами 
ураження; 

здійснення контролю за переміщеннями мобільних об’єктів; 
впровадження заходів захисту інформації від несанкціонованого доступу та порушення 

її структури при використанні. 
В процесі свого функціонування ГІС ЗС України повинна забезпечувати виконання 

інших стандартних функцій, таких як: 
можливість введення в базу даних ГІС інформації будь-якого типу, включаючи 

автоматичну векторизацію графічної інформації з паперових носіїв; 
можливість працювати з геопросторовими даними в різних картографічних проекціях 

та прийнятих системах координат; 
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можливість роботи як з векторними, так і з растровими форматами картографічних 
даних; 

наявність необхідної кількості конверторів геопросторових даних в інші формати ГІС; 
можливість огляду і аналізу окремих інформаційних шарів та їх подальшого синтезу в 

єдиному координатному просторі; 
гнучкий експорт-імпорт інформаційних шарів в зовнішні бази даних з метою 

ефективного використання системи, як складової частини ЄАСУ ЗС України; 
формування і модифікація картографічних об’єктів та їх характеристик; 
автоматичне обчислення площини, підрахунок відстані між двома пунктами та її 

накопичення при послідовному вимірюванні; 
прив’язка об’єктів: введення координат, введення назви та характеристик, визначення 

ділянки карти, що зображена на екрані монітора; 
панорамування: графічне подання необхідної ділянки карти, як в площинному, так і в 

об’ємному зображенні на екрані монітора; 
класифікація даних та автоматичне злиття полігонів, переріз полігонів; 
аналіз оточення будь-якого об’єкта на карті; 
розміщення на екрані монітора декількох шарів карти, легенди, таблиць первинних 

даних та їх аналіз; 
виведення за запитом інформації про об’єкт; 
виведення результатів картографування на принтер (плоттер); 
можливість створення користувачами власних картографічних документів (спеціальних 

карт); 
можливість генералізації картографічного зображення (збільшення / зменшення 

масштабу картографічного зображення); 
конструювання графічних елементів за допомогою графічного редактора з набору 

первинних (лінія, ломана лінія, полігон, еліпс, прямокутник, символ алфавіту, текст). 
Крім наявності вищевикладених функцій, система повинна мати досить потужну мову, 

що вмонтована в неї, і яка дозволить програмувати нестандартні запити користувачів. 
Основними можливостями вмонтованої в ГІС ЗС України мови повинні бути: робота з 
масивами даних; зв’язок з іншими програмами системи; управління роботою програм; 
функції часу/дати; функції створення діалогових вікон; математичні функції; операції з 
рядками символів та таблицями; оператори для роботи з помилками; робота з каталогами та 
файлами; введення/виведення файлів; географічні операції (створення буферів об’єктів, 
перехрещення, об’єднання, розподіл, шрифти, та ін.); створення графічних об’єктів (дуга, 
лінія, еліпс, точка, прямокутник, полігон, текст). 

Виходячи із основних завдань і технології на основі яких вона може будуватися, ГІС ЗС 
України повинна забезпечувати збір, зберігання, актуалізацію (оновлення) та видачу 
споживачу всієї наявної інформації в межах імовірного району бойових дій як 
картографічного, так і некартографічного походження, з урахуванням її колективної 
(сумісної) обробки. 

На сьогоднішній момент, завдання які покладено на ГІС ЗС України можна виконати, 
використовуючи поєднання наступних технологій обробки даних. 

По-перше, очевидно, що для збору, зберігання та спільної обробки інформації 
картографічного та некартографічного походження доцільно використовувати системи 
управління базами даних рівня продуктів фірм ORACLE (США) або INFORMIX (США). 

Для створення центрального банку цифрової картографічної інформації доцільно 
використання широко відомих у світі та відпрацьовані технології фірми ESRI (США). При 
цьому завдання побудови бази еталонних цифрових карт, бази еталонних електронних карт 
та бази еталонних тривимірних моделей місцевості можна вирішити шляхом використання 
програмного продукту ArcGIS ArcInfo з відповідними розширеннями (наприклад Network 
Analyst, 3D Analyst) для мережного (маємо на увазі географічні мережі такі як дорожня, 
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гідрографічна та ін.) та тривимірного моделювання, які спеціально розроблено для 
перетворення великих обсягів картографічної інформації. 

Для оперативного користування даними центрального банку цифрової картографічної 
інформації доцільно створення банку оперативної картографічної інформації. Цей масив 
інформації являє собою репліки,  тобто окремі частини еталонного масиву,  які 
використовуються в поточній діяльності. У випадку, коли вся наявна інформація 
використовується, база еталонної картографічної інформації та база оперативної 
картографічної інформації містять одну і ту ж інформацію. 

За запитами користувачів картографічна інформація повинна поступати до локальних 
баз картографічних даних через сервер просторових даних, в якості якого доцільно 
використовувати ArcSDE for Coverages фірми ESRI для системи управління базами даних 
Oracle. Цей же програмний продукт налаштовується на центральну базу даних Міністерства 
оборони України з метою об’єднання інформації картографічного та некартографічного 
походження в межах єдиного географічного простору. Щоб мати таку можливість необхідно 
при проектуванні центральної та локальних баз даних тематичної інформації передбачати 
атрибути для просторової прив’язки цієї інформації до географічних координат об’єктів, до 
яких вона належить. 

В термінологію ESRI  введено поняття “GeoDataBase”,  тобто реляційної бази даних.  
Його зміст можна трактувати як об’єднання інформаційних масивів картографічного та не 
картографічного походження в поняттях реляційних корпоративних баз даних. В цьому 
ракурсі пропадає значення вихідного формату даних, тому що, як тільки дані якимось чином 
опинилися в геобазі даних, доступ до них здійснюється за правилами системи управління 
базами даних і в їх нотації. 

Повний комплект АгсSDE передбачає доступ до геобази даних як через продукти фірми 
ESRI, так і через спеціальні інтерфейси (мається на увазі взаємодія програм на рівні ядра 
операційної системи) на мовах програмування високого рівня. Це дає змогу розробникам 
прикладних ГІС-додатків використовувати геобази даних поза межами продуктів фірми 
ESRI. 

Щодо побудови центральної бази даних Міністерства оборони України,  то доцільно її 
проектувати як метабазу, тобто дані про дані. В цій метабазі описуються всі наявні масиви 
інформації як картографічного так і некартографічного походження, а також місце їх 
знаходження, права доступу користувачів та таке інше. При проектуванні метабази 
необхідно передбачити резерв фізичного простору на накопичувачах для реплікації 
оперативної інформації з локальних картографічних баз даних та локальних баз даних 
тематичної інформації. 

Виходячи з ієрархічної структури системи управління військами, а також із того, що 
задачі органів управління кожного із рівнів ієрархії відрізняються, доцільно і технологічний 
ланцюг будувати відповідним чином. Приймаючи за основу зазначене, уявлена технологічна 
схема ГІС ЗС України повинна мати багаторівневу ієрархію. Підкреслимо її характерні 
особливості. 

Стратегічний рівень – Міністерство оборони України, Генеральний штаб, види 
Збройних Сил України, Головне управління оперативного забезпечення, Тил, Озброєння 
Збройних Сил України. Зважаючи на те, що на вітчизняному ринку відсутні програмні 
продукти, які б задовольняли вимоги щодо створення геоінформаційної системи Збройних 
Сил України, на цьому рівні доцільно використовувати ArcGIS-сімейство програмних 
продуктів американської компанії Esri, одного з лідерів світового ринку геоінформаційних 
систем. ArcGIS дозволяє візуалізувати (представити у вигляді цифрової карти) великі об’єми 
статистичної інформації, що має географічну прив’язку. У середовищі створюються і 
редагуються карти усіх масштабів: від планів земельних ділянок до карти світу. Також в 
ArcGIS вбудований широкий інструментарій аналізу просторової інформації. 

Оперативний рівень – оперативні командування. На цьому рівні пропонується 
застосування програмних продуктів на базі фірми ESRI (ArcGis ArcView v. 10.x). Необхідно 
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передбачити можливість проведення оцінки геопросторових особливостей місцевості з 
використанням тривимірного та мережного моделювання. Для цього автоматизовані робочі 
місця повинні бути оснащені відповідними розширеннями ArcGis ArcView. Щодо 
забезпечення оцінки оперативної обстановки на картографічному фоні достатньо 
стандартного програмного забезпечення такого, як Internet Explorer або Netscape. 
Забезпечення вирішення такої задачі здійснюється за допомогою ArcIMS (Internet Map 
Server) – спеціалізованого програмного продукту для обробки запитів до просторової 
інформації через Internet, встановленого на центральному Web-сервері Збройних Сил 
України. Всі дії по запитах до просторової інформації виконуються з боку центрального 
Web-сервера за допомогою спеціальних програм, що пишуться на мові програмування Web-
додатків – Java, а користувачу повертаються тільки результати обробки запиту. Інтерфейс 
користувача реалізується у вигляді спеціальних програм, які передаються разом з HTML-
сторінкою у Web-броузер користувача. В свою чергу, центральний Web-сервер, бажано щоб 
через ArcSDE був зв’язаний з центральним банком картографічної інформації Збройних Сил  
України. 

Тактичний рівень – штаби військових частин та окремих підрозділів. На цьому рівні для 
вирішення задач необхідний  значно менший обсяг інформації. Це дозволяє використовувати 
менш потужне  програмне забезпечення (наприклад ГІС “Панорама”, або власні розробки). 
Задачі, які стосуються тільки загальної оцінки оперативної обстановки доцільно виконувати 
через ArcIMS. 

В тому випадку, коли орган управління для здійснення своїх функцій передбачає 
отримання оперативної інформації за допомогою мобільних робочих місць, такі робочі місця 
мають оснащатися додатковими програмними засобами з функціонального ряду програмних 
продуктів фірми ESRI (наприклад програмне забезпечення для вирішення завдань навігації 
за допомогою супутникової навігаційної системи). 

Географічна інформаційна система ЗС України є складною спеціалізованою 
автоматизованою системою, яка складається з чотирьох основних структурних компонентів: 
технічного (апаратного) комплексу; програмного комплексу; інформаційного блоку; 
експлуатаційного персоналу. 

Апаратний комплекс - включає електронно-обчислювальну техніку (комп’ютери) з 
достатньо великими (визначається в кожному окремому випадку) обсягами оперативної та 
постійної пам’яті і швидкістю дії, комплектом периферійних засобів, що забезпечують 
введення та виведення інформації - цифрувателі (дигітайзери), сканери, принтери, плоттери. 

Програмний комплекс - являє собою сукупність взаємопов’язаних (інтегрованих) 
програмних модулів, які забезпечують виконання основних функцій ГІС з дотриманням 
визначеного стандарту інтерфейсу користувача. Принципи структури програмного 
комплексу, перелік операцій в групах і самі групи, рівно як і стандарт інтерфейсу 
користувача може суттєво змінюватися, в залежності від переліку завдань, що вирішуються 
системою, від вимог до її функціональних можливостей та удосконалення інтерфейсу 
користувача, а також фінансовими можливостями. 

Інформаційний блок ГІС містить просторову інформацію у вигляді відповідним чином 
закодованих шарів однорідних картографічних даних (їх кількість та зміст визначаються 
існуючими вимогами до змісту цифрових топографічних карт), а також просторово 
прив’язаної цифро-буквеної (атрибутивної) інформації для визначеної території. Обсяги 
цифрових картографічних даних, а також обсяги атрибутивної інформації обмежуються 
тільки ємністю постійного запам’ятовуючого пристрою комп’ютера і можуть бути дуже 
значними. 

Експлуатаційний персонал системи складається з фахівців відповідних військово-
облікових спеціальностей, які забезпечують безперервне функціонування, технічне 
обслуговування та ремонт елементів системи. 

Організаційна структура ГІС ЗС України створюється системою: 
баз даних цифрової картографічної інформації видів ЗС України; 
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баз даних цифрової картографічної інформації оперативних командувань та військових 
частин; 

бази даних цифрових аеро- і космічних знімків; 
спеціалізованих баз цифрових даних обстановки (оперативної, тактичної); 
баз даних тематичної інформації; 
баз даних статистичної інформації; 
баз архівних бойових графічних документів та сховищ бойових графічних документів 

(у вигляді паперових копій та на гнучких магнітних носіях). 
Висновки. Функціональна структура ГІС ЗС України визначається переліком основних 

функцій, які реалізує ця система. Крім того, функціонально, в залежності від обсягу та змісту 
завдань ГІС розподіляється на три рівні: стратегічний, оперативний, тактичний. В свою 
чергу, на кожному з визначених рівнів системи загальними основними функціями, які 
реалізуються ГІС є: введення і оновлення даних; зберігання і пошук даних; аналіз даних; 
виведення та подання даних і результатів. ГІС ЗС України функціонально складається з 
чотирьох підсистем: збору, введення та оновлення даних; зберігання та пошуку даних; 
аналізу даних; виведення та подання даних і результатів.  
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к.воен.н., с.н.с., Федченко А.П., к.т.н. с.н.с., Охрамович М.Н., Федченко М.А.  
ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ УКРАИНЫ 
 
На основе анализа внедрения современных информационных технологий в практику 

подготовки и ведения боевых действий войск (сил) рассмотрены основы построения и 
функционирования геоинформационной системы Вооруженных Сил Украины как составляющей 
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ЕАСУ Вооруженных Сил Украины. Показаны основные задачи по сбору, хранению, актуализации 
и выдаче потребителю геопространственной информации в пределах возможного района боевых 
действий. Определены основные структурные компоненты технического (аппаратного) 
комплекса геоинформационной системы Вооруженных Сил Украины. 

Ключевые слова: геоинформационная система военного назначения, геоинформационная 
технология, цифровая картографическая информация, банк картографической информации, 
электронная карта. 

 
 

Ph.D. Fedchenko A.P., Ph.D. Ohramovich M.M., Fedchenko М.А.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПРЕДСТАВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ В 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ 
 

У статті розглядаються питання вирішення задач оптимізації за критеріями прийнятної 
якості наданих послуг, що є складовою частиною для подальшого розвитку методів оптимізації 
представлення інформації в телекомунікаційних системах, оскільки забезпечення необхідної 
якості є найважливішою та найскладнішою проблемою в системах телекомунікації, адже саме 
за допомогою показників якості оцінюється ступінь задоволення споживачів послуг. 

Ключові слова: якість обслуговування, телекомунікаційна система, інформаційні 
технології, інформаційні системи,  оптимізація 

 
Вступ. Стрімке зростання конкуренції на ринку телекомунікації, розширення спектру 

послуг, інфраструктури та постійно зростаючі об’єми передачі даних ставить проблему 
вирішення задач оптимізації інформації в телекомунікаційних системах. Зростання потоків 
інформації приводить до постійної модернізації інформаційних систем та мереж, як в частині 
обладнання вузлів системи, так і постійного розширення пропускних здатностей каналів 



 

 221 

передачі для зростаючого обсягу мультимедійного потоку даних та забезпечення його 
прийнятної якості. Збільшення потоку даних в реальному часі створює деякі проблеми та 
вимагає застосування нових та вдосконалення існуючих алгоритмів оптимізації, протоколів 
управління і відповідно технічного обладнання. Аналіз вказаних проблем, оптимізація і 
налаштування використовуваного обладнання телекомунікаційних систем може забезпечити 
ці зростаючі вимоги. Витрати на проведення таких робіт значно нижчі від можливих затрат 
на купівлю та встановлення нового телекомунікаційного обладнання. Протягом останніх 
років ведуться інтенсивні розробки в області оптимізації телекомунікаційних систем за 
різними критеріями і забезпечення параметрів прийнятної якості  в процесі доставки даних, в 
тому числі і  мультимедійних. Основна задача отримання оптимальних параметрів 
телекомунікаційної мережі при прийнятній якості послуг та існуючих обмеженнях на 
обладнання, незважаючи на велике число публікацій відомих вчених та зусилля фірм-
виробників телекомунікаційного обладнання, все ще до кінця не вирішена та є актуальною. 

Постановка проблеми.  Вирішення задач оптимізації за критеріями прийнятної якості 
наданих послуг є складовою частиною для подальшого розвитку методів оптимізації 
представлення інформації в телекомунікаційних системах, оскільки забезпечення необхідної 
якості є найважливішою та найскладнішою проблемою в системах телекомунікації, адже 
саме за допомогою показників якості оцінюється ступінь задоволення споживачів послуг.  

Впровадження нових наукоємних технологій та на їх базі розроблення нових 
інформаційних систем, може бути використано як на рівні оперативного контролю за 
процесами передачі, так і на рівні стратегічного планування напрямів галузі. Метою статті є 
дослідження методів оптимізації представлення інформації в телекомунікаційних мережах за 
критеріями якості надаваних послуг при передачі мультимедійного потоку даних з 
максимальним використанням ресурсів системи. Для досягнення поставленої цілі необхідно 
вирішити наступні завдання. Визначити  співвідношення між характеристиками 
телекомунікаційних мереж та параметрами прийнятної якості наданих послуг при передачі 
інформаційних потоків даних.  Дослідити математичної моделі оптимізації обладнання у 
вузлах телекомунікаційної мережі при заданій якості наданих послуг за критерієм  
оптимального  використання мережевих ресурсів. Дослідити методи оптимізації 
інформаційного потоку даних в телекомунікаційних мережах з використанням 
диференціального обслуговування для підвищення продуктивності роботи системи. 
Дослідити  реалізацію алгоритмів керування багато адресною передачею даних  із 
прийнятною  якістю послуг для забезпечення рівномірного завантаження каналів передачі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для дослідження оптимального 
представлення інформації  в телекомунікаційних системах необхідно провести аналіз 
поняття якості передачі інформації. На основі проведеного дослідження класифікації якості 
інформаційних послуг по доставці потоків інформації визначають різних її  види - дані, 
мультимедійні дані (відео,  аудіо,  IPTV,  мережні ігри тощо),   потоки даних реального часу.  
Відповідно, якість послуг (QoS – Quality of Service), це сукупність специфічних параметрів, 
що відносяться до внутрішньої структури телекомунікаційної мережі та обумовлюють 
прийнятну якість її роботи та характеризують споживчі властивості послуги в термінах, 
зрозумілих користувачам. Вся сукупність характеристик якості обслуговування і 
функціонування телекомунікаційної мережі поділяється на дві категорії: 

- первинні - визначені шляхом прямого спостереження у точці доступу до потрібної 
послуги і відносяться до певного моменту часу; 

- похідні - визначенні на підставі одного або декількох первинних атрибутів якості  або 
усереднені за деякий інтервал часу. 

Всі керуючі впливи системи керування по забезпеченню якості інформації  зводяться 
до структурування інформаційних потоків і визначенню алгоритмів обробки кожного виду 
потоку даних у вузлах комутації системи. Розподіл всіх ресурсів вузлів комутації 
виробляється за допомогою різних алгоритмів зберігання у  пам'яті і призначення 
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пріоритетів для організації черг пакетів та визначення порядку їхньої обробки. Також у 
середовищі IP можна реалізувати два механізми якості інформації [1]: 

- абсолютний механізм якості інформації, що резервує ресурси вузлів мережевої 
інфраструктури і гарантує відповідність параметрів у заданій якості; 

- релевантний (відносний або порівняльний) механізм якості, заснований на 
структуруванні інформаційних потоків за допомогою пріоритетів, що дозволяють зберігати 
інформаційні потоки з близькими вимогами по якості в обмежений набір класів, що ділять 
мережеві ресурси між собою відповідно до призначених їм пріоритетів.  

Для IP середовища існують такі дві основні моделі організації якості передачі 
інформації при маршрутизації потоку в телекомунікаційній мережі: Integrated Services 
(IntServ) і Differentiated Services (DiffServ). Система IntServ використовує протокол Resource 
Reservation Protocol (RSVP), який є протоколом сигналізації, що може використовуватися в 
режимі інкапсуляції в заголовок User  Data  Protocol  (UDP)  або Transmission  Control  Protocol  
(TCP) для резервування телекомунікаційних мережевих ресурсів між RSVP вузлами.  

Система DiffServ визначає метод структурування потоку даних по класах сервісу з 
відповідними пріоритетами. Він використовує поле типу сервісу в заголовку IP-пакета (DS 
byte) для визначення алгоритму його транспортування від вузла до вузла мережі. Така схема, 
на відміну від IntServ, не вимагає витрат часу на попереднє визначення параметрів 
транспортування трафіка по маршруту проходження інформаційного потоку. 

Механізми IntServ забезпечують необхідну якість обслуговування інформаційних 
потоків додатків реального часу, проте вимагають більшого обсягу буфера і смуги 
пропускання, ніж механізми диференціального сервісу Diffserv. Таким чином, більш 
оптимальним методом транспортування інформаційних потоків даних є механізми 
диференціального сервісу зі структуруванням потоку по класах сервісу та відповідними 
пріоритетами. Хоча задача отримання заданої якості інформаційних послуг та оптимальних 
параметрів телекомунікаційної мережі до кінця ще не вирішена, по скільки динамічний 
характер мультимедійних послуг ускладнює можливість прогнозування необхідних 
мережевих ресурсів для забезпечення якості інформації. 

Проведемо дослідження моделі якості інформаційних послуг в телекомунікаційних 
мережах. Загалом визначено три основні стадії надання послуги, якість виконання кожної з 
яких дає сумарну якість послуги: доступ до передачі даних, тобто організація з'єднання, 
передача даних та завершення з'єднання. Кожна із частин характеризується трьома 
основними показниками, до яких відносяться: швидкість встановлення з'єднання, передачі 
даних, завершення з'єднання, точність встановлення з'єднання із зазначеними параметрами, 
гарантованість встановлення з'єднання. Аналіз співвідношення між якістю послуг та рівнями 
OSI показує, що характеристики оцінки надання послуг з врахуванням функцій семи рівнів 
моделі. Якість послуги фізичного рівня характеризуємо наступними факторами [2]: 
доступністю послуги ip ; коефіцієнтом виникнення помилок BER , пропускною здатністю 
C , затримками передачі затT : 

  >=< затфіз ,,, TCBERpQoS i .                                                  (1) 
Параметри мережевого рівня виражають узагальнені мережні показники:  

  >=< змер ,,, ECPTQoS  ,                                                        (2) 

де розртранззат ТТTT ++= , >=< н.розрвтратн.встан ,, РРPР , затT – затримка 

встановлення мережевого з'єднання; н.встанP – імовірність невдалого встановлення 

мережевого з'єднання; C  – пропускна здатність; транзТ – транзитні затримки; втратР – 

імовірність невдалої передачі інформації; зE – коефіцієнт залишкової помилки; розрТ – 
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затримка завершення мережевого з'єднання; н.розрР – імовірність відмови  завершення 
транспортного з'єднання. 

Саму послугу транспортного рівня характеризуємо: 
  >=< пріортр ,,,,, RABERCPTQoS  ,                                         (3) 

де розртранззат ТТTT ++= , >=< н.розрвтратн.встан ,, РРPP , затT – затримка встановлення 

транспортного з'єднання; н.встанP – імовірність невдалого завершення процедури 

встановлення транспортного з'єднання; C – пропускна здатність; транзТ – транзитні 

затримки; BER – коефіцієнт помилок; втратР – імовірність невдалої передачі інформації; 

розрТ – затримка завершення транспортного з'єднання; н.розрР – імовірність відмови  

завершення транспортного з'єднання; A – коефіцієнт захищеності; пріорR – пріоритетність 
якості обслуговування. 

Для телекомунікаційної мережі передачі даних: 
        >=< аб,,

МПД
VPTQoS  ,                                                  (4) 

де   відсрозрзатдост ТТТTT +++= ,     >=< н.розрвтратд.достпомилвідм.достн.дост ,,,,, РРРРРPP . 
Аналіз показує, що сформовані мережеві показники і методи досягнення якості послуг 

у телекомунікаційних мереж будуть різними в залежності від виду потоку даних, 
застосовуваних протоколів передачі, виду мереж. 

Аналіз методів оптимізації  передачі інформації в телекомунікаційних мереж показує, 
що в залежності від програмно-апаратних методів оптимізації телекомунікаційних мереж на 
основі протоколів розподіленого управління пристроями, відмово стійкої маршрутизації і 
керування каналами, протоколів передачі, методів управління потоком даних та розподілу 
мережевих ресурсів для забезпечення необхідної якості підходи будуть різними. Сама 
методологія забезпечення якості послуг Diffserv задає використання методів розподілу 
потоків даних по категоріях та пріоритетах, завдяки чому інформація з високим пріоритетом 
одержує необхідні мережеві ресурси відповідно до характеристик запитів незалежно від 
вимог до пропускної здатності каналу менш важливих додатків. Для їх передачі 
застосовуються деякі проміжні підходи,  наприклад,  присвоєння пріоритетів на етапі 
маршрутизації та формування потоку даних. Використання таких підходів не вимагає 
додаткових дій з боку клієнтського та серверного забезпечення, а реалізовуються у вузлах 
комутації. Разом з тим вони можуть поліпшити проходження потоку даних для критично 
важливих додатків по існуючих каналах телекомунікаційних мереж.  

Дослідимо характер зміни параметрів оптимізації  передачі інформації в 

телекомунікаційних мереж в залежності від завантаження. Позначимо через 
k
lx  необхідну 

пропускну здатність для черги передачі, яку забезпечує канал. Тоді наповненість каналу 

пропорційна завантаженню ( )k k
l lf x

 і зростає при зростанні
k
lx . Повна завантаженість 

каналу передачі визначається як: 

                           
( ) ( )k k

l l l l
k K

F x f x
Î

=å
,                                              (5) 

де { },k
l lx x k K= Î  – вектор запитів передачі для всіх каналів.  

Функція ( )k k
l lf x

 визначає еквівалентну пропускну здатність телекомунікаційної 
мережі. В формулюванні задачі оптимізації змінними є змінні пропускної здатності, 
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визначені для кожного маршруту та для кожного каналу. Тоді задача оптимізації набуває 
вигляду [2]: 

                             : : ,

( )
t

t t t t t

n

k
l l r

l E k K t T k k r l r r R

F x f c
Î Î Î = Î Î

æ öæ ö
= ç ÷ç ÷ç ÷è øè ø
å å å å

.                    (6) 
Досліджена модель телекомунікаційної мережі дозволяє вирішити проблему 

ефективного використання мережевих ресурсів та забезпечити необхідну якість 
обслуговування користувача інформаційних послуг. 

Висновки. У статті досліджено та проаналізовано забезпечення інформаційного 
потоку даних на основі протоколів реального часу. Досліджено і визначено параметри при 
яких використання технології багато адресної передачі даних для ІР - телебачення та відео 
конференцій дозволяє оптимізувати та збільшити продуктивність роботи телекомунікаційної 
мережі та зекономити ресурси смуги пропускання каналів передачі. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 
 
В статье рассматриваются вопросы решения задач оптимизации по критериям 

приемлемого качества предоставляемых услуг, являющихся составной частью для дальнейшего 
развития методов оптимизации представления информации в телекоммуникационных 
системах, поскольку обеспечение требуемого качества является важнейшей и самой сложной 
проблемой в системах телекоммуникации, ведь именно с помощью показателей качества 
оценивается степень удовлетворение потребителей услуг. 

Ключевые слова: качество обслуживания, телекоммуникационная система, 
информационные технологии, информационные системы, оптимизация  
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RESEARCH OPTIMAL PRESENTATION OF INFORMATION IN THE  
TELECOM CATION SYSTEMS 

 
The article deals with solving optimization problems on the criteria of an acceptable quality of 

service that is part of the further development of optimization methods of presenting information in 
telecommunication systems as providing the required quality is the most important and most difficult 
problem in telecommunication systems, because it is through quality indicators assessing the customer 
satisfaction services. 

Keywords: quality of service, telecommunication system, information technology, information 
systems, optimization. 
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УДК 004.713                                                                 к.т.н. Хоптинський Р.П. (НАДПСУ) 

 
АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ В 

ВІДОМЧІЙ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІЙ МЕРЕЖІ ДПС УКРАЇНИ 
 

У статті проведений аналіз підходів щодо забезпечення якості обслуговування сучасних 
телекомунікаційних мереж на основі класифікації пакетів (фреймів) на різних рівняхбазової 
еталонної моделі взаємодії відкритих систем, розглянуто питання щодо використання списків 
управління доступом, як один із найефективніших методів забезпечення якості обслуговування 
та управління телекомунікаційною мережею.Встановлено, що загальноприйняті підходи щодо 
класифікації трафіку відповідно до рекомендацій Міжнародного союзу електрозв’язку та 
Європейського інституту телекомунікаційних стандартів не є прийнятними для відомчої 
телекомунікаційної мережі ДПС України, оскільки не в повному обсязі враховують значимість 
інформаційних потоків. Тому є необхідність розробки науково-методичного забезпечення щодо 
класифікацію трафіку в телекомунікаційній мережі ДПС України. 

Ключові слова. телекомунікаційна мережа, якість обслуговування, трафік. 
 

Вступ. Одним з основних аспектів, який повинен братися до уваги при аналізі 
телекомунікаційної мережі є забезпечення якості обслуговування. Якість обслуговування – 
це узагальнений (інтегральний) корисний ефект від обслуговування, який визначається 
ступенем задоволення користувача, як від послуг, які отримує так і від самої системи 
обслуговування [1]. 

Специфіка пакетних мереж полягає в тому,  що на відміну від мереж з комутацією 
каналів,  в одному і тому ж інформаційному потоці може передаватися різнорідний трафік.  
При цьому кожен з типів трафіку характеризується низкою критичних і некритичних 
параметрів. Для передачі трафіку через пакетні мережі вводиться поняття класів 
обслуговування, що дозволяють оцінити якість надання послуги в пакетній мережі. 
Визначення якості обслуговування в даний момент є суб’єктивним і базується на методі 
експертних оцінок, тобто апріорі неможливо абсолютно гарантувати, що при проектуванні 
мережі будуть закладені мережні характеристики, що дозволяють однозначно забезпечити 
необхідну якість. З іншого боку, пакетні мережі мають розвинені механізми забезпечення 
якості обслуговування, використання яких дозволяє впливати на надання послуг зв’язку в 
процесі експлуатації  в свою чергу існує ряд підходів, щодо класифікації трафіку в мережі. 

Питання якості обслуговування, а саме теоретичними основами класифікації трафіку, 
висвітлювались в багатьох роботах. Вагомий внесок зроблений  Міжнародним союзом 
електрозв’язку в рекомендаціях ITU-T Y.1541 [2, 3], Європейським інститутом 
телекомунікаційних стандартів в проекті TIPHONE [4] та провідного науковця в питаннях 
телекомунікаційних мереж Шриниваса Вегешна [5]. 

Постановка проблеми. Аналіз телекомунікаційної мережі ДПС України свідчить про 
те, що на даний час передача трафіку в телекомунікаційній мережі  Державної прикордонної 
служби здійснюється без врахування типів інформаційних потоків, які транспортуються 
через мережу, і їх значення для підтримки основних задач покладених на телекомунікаційну 
систему Державної прикордонної служби України. Це приводить до того, що при 
перезавантажені мережі погіршуються параметри передачі всіх потоків, незалежно від їх 
важливості. Одним з загальноприйнятим підходом є підхід щодо забезпечення якості 
обслуговування в телекомунікаційній мережі. 

Використання функцій якості обслуговування дасть змогу забезпечити якісне 
обслуговування комутаційних вузлів та відповідність їх наступним умовам: 

забезпечення раціонального налаштування параметрів комутаційних вузлів з метою 
оптимального використання інтенсивності вхідних потоків; 

реалізація алгоритмів керування чергами інформаційних потоків шляхом використання 
механізмів обслуговування черг які б підтримували задані умови до якості обслуговування; 
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реалізація механізмів кондиціонування потоків пакетів з метою оптимального 
використання різнорідних потоків відповідно до профілів тарфіку; 

оптимізація шляху проходження трафіку через мережу з метою максимізації 
завантаженості комутаційних вузлів та каналів передачі даних при заданих умовах до якості 
обслуговування потоків даних; 

забезпечення підтримки існуючих і нових мультимедійних служб і додатків. 
Метою статтіє аналіз підходів щодо забезпечення якості обслуговування в відомчій 

телекомунікацій мережі ДПС України. 
Виклад основного матеріалу.Якість обслуговування в маршрутизаторах  на даний час 

досягається впровадження правил QoS (Quality of Service), для будь-якого правила потрібно 
насамперед визначити трафік, що має особливі вимоги, інструмент класифікації позначає 
пакет або фрейм певним значенням. Ці значення міток дозволяють розмежувати різні типи 
трафіку і застосувати до них різні правила обробки черг.  

Класифікація пакетів (packet classification) являє собою засіб, що дозволяє віднести 
пакет до того чи іншого класу трафіку в залежності від значення одного або кількох полів 
пакета [5]. Функція розпізнання може бути як дуже простою, так і вельми складною і 
залежить від способу класифікації трафіку.  

На даний час комутаційне обладнання різних рівнів може проводити класифікацію 
наступними шляхами: 

1. Параметри другого рівня базової еталонна моделі взаємодії відкритих систем (Open 
Systems Interconnection Basic Reference Model, OSI): 

біти класу послуг 802.1Q/р (CoS, ClassofService) - Ethernet фрейми можуть позначатися 
за допомогою біт в заголовку другого рівня з використанням 802.1p біту пріоритету в 
заголовку 802.1Q (рис. 1). Розмір поля 802.1p - 3 біти, таким чином тільки вісім класів 
сервісу (0-7) доступні для маркування Ethernet фреймів другого рівня; 

 
PRI CFI VLAN ID 

 
PRI (Значення пріоритету) -3 біти. 
CFI (CanonicalFormatIndicator – індикатор канонічного формату) - 1 біт. 
VLAN ID (ідентифікатор VLAN) - 12 біт. 

 
Рис. 1. Фрагмент значення заголовку 802.1Q ІР-пакету. 

 
MPLS (MultiprotocolLabelSwitching) EXP - Біти MPLS EXP - це три біта в MPLS мітці 

(рис. 2), що містять індикатор QoS [6]. За замовчуванням, під час імпозиції (додавання) мітки 
в значення MPLS EXP записується значення поля IPP IP пакета. Розмір поля дозволяє 
використовувати до восьми QoSмаркуван. Значення EXP біт використовуються для 
визначення PHB на вузлах MPLS мережі і можуть використовуватися для забезпечення 
прозорості перенесення значень IPP/DSCP в пакетах клієнта в разі застосування MPLS 
методів тунелюванняDiffserv (MPLS DiffServTunnelingModes). 

 
 

Мітка - 20 біт. 
CoS (клас обслуговування) - 3 біти. 
S (ознака “дна” стека) - 1 біт. 
TTL (“час життя”) - 8 біт. 

Рис. 2. Формат MPLS-мітки 
 
2. Параметри третього рівня (біти IP Precedence [IPP], кодові точки диференційованих 

послуг [DSCP Code-Points]): 

MPLS CoS S TTL 
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байт типу сервісу IP-TypeofService  (ToS).  У зв’язку з тим,  що в процесі проходження 
пакетів від джерела до призначення часто змінюється середу другого рівня,  більш 
універсальний метод маркування полягає у використанні заголовка третього рівня. Другий 
байт заголовка IPv4  пакета -  це байт TOS  (рис.  3).  Перші три біти байта TOS  біти IPP  (IP  
Precedence) дозволяють як і CoS біти 802.1p помітити пакет тільки вісьмома значеннями (0-7) 
[7]; 

 
 
 

ІРP (IP-пріоритет) - 3 біти (Р2-Р0). 
TOS (тип обслуговування) - 4 біти (Т3-Т0). 
CU (не використовується) - 1 біт. 

Рис. 3. Структура байта ToS 
 
значення DSCP  (Differentiated  Services  Code  Point)  можуть бути виражені в цифровій 

формі (рис. 4) або з використанням спеціальних ключових слів, які називаються поведінкою 
мережевих ділянок (PHB  -  Per-HopBehavior).  Визначено три класи DSCP  маркування:  по 
можливості (besteffort - максимальних зусиль або DSCP 0), гарантована доставка 
(Гарантований Forwarding, AF) і термінова доставка (термінова доставка - EF) [8]. На 
додаток до цих трьох певних класів існують коди селектора класів (клас точок вибору коду), 
які сумісні з IPP (CS1-CS7 ідентичні значенням 1-7 IPP). Визначено чотири класи 
гарантованої доставки, вони починаються з AF і далі дві цифри. Перша цифра визначає AF 
клас і приймає значення від 1 до 4. Друга цифра визначає рівень ймовірності скидання пакета 
в межах кожного класу і приймає значення від 1 (мінімальна ймовірність скидання) до 3 
(максимальна ймовірність скидання). Значення DSCP можуть бути виражені в десятковому 
форматі або з використанням ключових слів DSCP (EF - 46, AF31 – 26) [6].  

 
 
 

DSCP (Код диференційованих послуг) - 6 біт (DS5-DS0). 
CU (не використовується) – 2 біти. 

Рис. 4. Структура байта DS 
 

елемент списку доступу (Access Control Entries - АСЕ) перевіряється відповідність трафіку на 
основі адреси та інформації порту третього рівня. АСЕ-записи групуються в списки 
управління доступом (Access Control Lists - ACL), або QoS-стратегії, що застосовуються до 
певних портів комутуючих пристроїв. Списки управління доступом представляють собою 
набір директив, які визначають: як організований вхід на інтерфейси; як проходить передача 
інформації через комутаційний пристрій; як організований вихідний інтерфейс 
комутаційного пристрою. 

Списки управління доступ складаються з двох компонентів: 
перевірка відповідності характеристик пакету, дозволяє визначити чи пакет відповідає 

інструкції списків доступу.  Відповідність як правило визначається тим чи входить в списки 
доступу в діапазон IP-адрес (MAC-адрес) пакет, який поступив на вхідний (вихідний) порт; 

дії над правилом полягають в тому, що пакет який відноситься до певного правила 
(групи правил) повинний оброблятись відповідними інструкціями.  

Отже списки управління доступом можуть бути створені для кожного протоколу,  для 
якого буде відбуватись фільтрація даних,  та для кожного інтерфейсу окремо.  По своїй суті 
списки управління доступом можуть створюватись один для фільтрації вхідного потоку 
даних інший для вихідного потоку даних. 

Суть підходу до забезпечення якості обслуговування на основі використання списків 
управління доступу полягає в тому, що для кожного протоколу, дані якого необхідно 

P2 P1 P0 T3 T2 T1 T0 CU 

DS5 DS4 DS3 DS2 DS1 DS0 CU CU 
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Фрейм 
(наприклад  
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ТСР-заголовок) 
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Адреса відправника 
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відповідність 
директивам списку 

управління 
доступом 

Надання 
доступу 

Відмова в 
доступі 

фільтрувати, і для кожного інтерфейсу необхідно створити список керування доступом. У 
деяких протоколах створюється один список для фільтрації вхідних пакетів інформаційних 
потоків інший - для вихідних. 

Після того як пакет буде перевірений на відповідність заданій умові за допомогою 
директиви списку доступу ,  йому може бути дозволено або заборонено використання 
інтерфейсу, сам список управління доступом підключається до інтерфейсу за допомогою так 
званої групи доступу. Маршрутизатори та комутатори перевіряють пакети інформаційних 
потоків і заголовки верхніх рівнів для списків доступу, як показано на рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Перевірка пакетів и заголовків верхніх рівнів 

 
На даний час широкого розповсюдження отримали два основних типи списків доступу, 

а саме стандартний та розширений список доступу, проте існують і інші, а саме: динамічні; 
рефлексивні; обмежені за часом; іменовані IP-списки; списки, що використовують тимчасові 
діапазони; контекстно-орієнтовані та проксі-аутентифіковані. Найбільш прийнятними з 
огляду врахування основних показників розмежування трафіку є розширені списки доступу. 
На рисунку 6 відображено частину ІР-пакету, по яким може бути проведена перевірка на 
співставлення з критеріями за допомогою розширеного списку доступу, тобто розширені 
ACL (тільки для зареєстрованих клієнтів) керують трафіком, порівнюючи адреси джерела і 
призначення IP-пакетів з адресами, заданими в списку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Частина ІР-пакету, по яким може бути проведена перевірка на співставлення з 
критеріями за допомогою розширеного списку доступу 

 
Слід зазначити, що характерною особливістю списків управління доступом є 

можливість використання бітів інвертованої маски (wildcardmask). Інвертована маска являє 
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собою 32-бітову величину,  яка розділена на чотири октети,  кожна з яких складається з 
восьми бітів [9]. Дана маска дає змогу використовувати для вказівки одного або декількох ІР-
адрес (діапазону ІР-адрес), які будуть перевірятися на відповідність умовам списку контролю 
доступу. Інвертована маска, як і маска підмережі, тісно пов’язана з IP-адресою і 
використовує нулі й одиниці, для того щоб вказати, як слід трактувати відповідні біти IP-
адреси. 

Незважаючи на те що інвертована маска списків управління доступом і маска 
підмережі представляють собою 32-бітові величини функції, як вони виконують значно 
відрізняються.  Нулі й одиниці в масці підмережі визначають мережу,  підмережа і номер 
вузла. Біти інвертованою маски вказують, чи буде перевірятися відповідний біт. Отже, нулі й 
одиниці в інвертованою масці вказують списку управління доступом на необхідність 
перевіряти чи не перевіряти відповідні біти в IP-адресі. 

Виходячи з можливостей списків управління доступом та порядком інформаційного 
обміну між ІТС та підсистемами в телекомунікаційній системі Держприкордонслужби 
України та з метою забезпечення якості обслуговування необхідними параметрами 
є:визначення напрямку правила (вхідний/вихідний ), ІР-адреса відправника (діапазон ІР-
адрес), ІР-адреса отримувача (діапазон ІР-адрес), протокол передачі, порт відправника, порт 
отримувача, тип сервісу. 

Всі вказані параметри є наявними та мають жорстку прив’язку: по ІР-адресам до 
наказів Адміністрації ДПС України,  щодо ІР-адресації;  по портам до технічних завдань на 
розроблення ІТС або по комп’ютерним додаткам, тип сервісу до рекомендацій ITU-T Y.1541 
[2, 3] та європейським інститутом телекомунікаційних стандартів в проекті TIPHONE [4]. 

Проте підхід щодо призначення пріоритетів інформаційним потокам відповідно до 
загальноприйнятих рекомендацій спрямований перш за все для інтернет мережі та не 
враховує інформаційні процеси які циркулюють в телекомунікаційній мережі та пов’язані з 
оперативно-службовою діяльністю органів та підрозділів охорони кордону.  Тому 
загальноприйняті підходи щодо пріоритезації трафіку не є прийнятними. 

Тому постає істотне питання щодо розробки науково-методичного апарату по 
забезпеченню якості обслуговування мережевої складової інтегрованої інформаційно-
телекомунікаційної системи на основі списків управління доступом з встановленням 
відповідного пріоритету трафіку (класифікацію пакетів). 

Висновки. Проведений у роботі аналіз показав що найбільш доцільно використовувати 
механізм кондиціонування потоків пакетів з метою оптимального використання різнорідних 
потоків відповідно до профілів трафіку, а саме використання розширених списків управління 
доступом з вказанням в полі опція пріоритету (значення DSCP). Проте стандартні підходи по 
пріоритезації не є прийнятними з огляду на те що телекомунікаційна система ДПС України є 
телекомунікаційна система спеціального призначення і потребує врахування особливостей 
оперативно-службової діяльності ДПС України.Тому метою подальшого дослідження є 
розробка науково-методичного апарату по забезпеченню якості обслуговування мережевої 
складової інтегрованої інформаційно-телекомунікаційної системи з урахуванням 
особливостей оперативно-службових діяльності ДПСУ.  
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к.т.н. Хоптинский Р.П. 
АНАЛИЗ ПОДХОДОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ В 
ВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ДПС УКРАИНЫ. 

 
В статье проведен анализ подходов по обеспечению качества обслуживания современных 

телекоммуникационных сетей на основе классификации пакетов (фреймов) на различных 
уровнях базовой эталонной модели взаимодействия открытых систем, рассмотрены вопросы 
использования списков управления доступом, как один из наиболее эффективных методов 
обеспечения качества обслуживания и управления телекоммуникационной сетью. Установлено, 
что общепринятые подходы к классификации трафика в соответствии с рекомендациями 
Международного союза электросвязи и Европейского института телекоммуникационных 
стандартов не приемлемы для ведомственной телекоммуникационной сети ГПС Украины, 
поскольку не в полном объеме учитывают значимость информационных потоков. Поэтому 
есть необходимость разработки научно-методического обеспечения по классификации трафика 
в телекоммуникационной сети ГПС Украины. 

Ключевые слова. телекоммуникационная сеть, качество обслуживания, трафик 
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Ph.D. Khoptinskiy R.P. 

ANALYSIS APPROACHES TO QUALITY SERVICE IN TELECOMMUNICATIONS  
NETWORKS STATE BORDER GUARD SERVICE OF UKRAINE. 

 
The article analyzes approaches to ensure quality of service modern telecommunications networks 

based on the classification of packets (frames) at various levels of open systems interconnection basic 
reference model, the issues regarding the use of access control lists as one of the most effective methods to 
ensure quality of service and management of telecommunications network. Found that conventional 
approaches to classification of traffic according to the recommendations of the International 
Telecommunication Union and the European Telecommunications Standards Institute is not suitable for 
departmental telecommunications network Border Guard Service of Ukraine because they do not fully 
take into account the importance of information flow. Therefore, there is need to develop scientific and 
methodological support for the classification of traffic in telecommunications networks Border Guard 
Service of Ukraine. 

Keywords. telecommunication network, quality of service, traffic. 



 

 232 

ДАНІ ПРО АВТОРІВ 
Авілов Володимир Вікторович, магістр кафедри Прикладної математики та 

інформаційних технологий, Одеський національний політехнічних університет (м. Одеса, 
Україна) 

Андріянов Олександр Вікторович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, 
Одеський національний політехнічний університет (м. Одеса, Україна)  

Артемов Володимир Юрійович, доктор педагогічних наук, завідуючий кафедри, 
Академія Служби безпеки України (м. Київ, Україна) 

Афанасьєва Ліана Олександрівна, асистент кафедри Інформаційно -
телекомунікаційних мереж, Інститут телекомунікаційних систем НТУУ «КПІ» (м. Київ, 
Україна) 

Афтанюк Олег Валентинович, кандидат технічних наук, доцент кафедри Суспільно-
гуманітарної підготовки, Одеська державна академія технічного регулювання та якості (м. 
Одеса, Україна) 

Баранов Андрій Миколайович, ад’юнкт науково-організаційного відділу, 
Національна академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів, 
Україна) 

Бойчук Вадим Олександрович, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
комп’ютерних систем та мереж, Хмельницький національний університет (м. Хмельницький, 
Україна) 

Боряк Костянтин Федорович, доктор технічних наук, доцент, завідуючий кафедри 
Метрології та метрологічного забезпечення, Одеська державна академія технічного 
регулювання та якості (м. Одеса, Україна) 

Возний Володимир Ігоревич, аспірант кафедри Метрології та метрологічного 
забезпечення, Одеська державна академія технічного регулювання та якості (м. Одеса, 
Україна) 

Волошина Наталія Миколаївна, кандидат філософських наук,  доцент,  доцент 
кафедри, Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Державного університету 
телекомунікацій (м. Київ, Україна) 

Гуменюк Михайло Олександрович, магістр, Хмельницький національний 
університет (м. Хмельницький, Україна) 

Гунченко Юрій Олександрович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри 
математичного забезпечення комп’ютерних систем, Одеський національний університет 
імені І.І. Мечникова (м. Одеса, Україна) 

Джулій Володимир Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 
комп’ютерних систем та мереж, Хмельницький національний університет (м. Хмельницький, 
Україна) 

Дзенкевич Олег Володимирович, студент, Одеський національний університет імені 
І.І. Мечникова (м. Одеса, Україна) 

Дзюба Тарас Михайлович, Національний університет оборони імені 
Черняховського(м. Київ, Україна) 

Дранчук С.Н., кандидат технічних наук, доцент, Національний університет «Одеська 
морська академія» (м. Одеса, Україна) 

Ємельянов Павло Сергійович, аспірант, Одеський національний університет імені 
І.І. Мечникова (м. Одеса, Україна) 

Жиров Борис Григорович, науковий співробітник науково-дослідного центру, 
Військовий інститут, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ, 
Україна) 

Жиров Генадій Борисович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, 
провідний науковий співробітник науково-дослідного центру, Військовий інститут 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) 



 

 233 

Завадский В.А., кандидат технічних наук, доцент , завідуючий кафедри, Національний 
університет «Одеська морська академія» (м. Одеса, Україна) 

Казаков Анатолій Іванович, доктор технічних наук, професор, Одеський 
національний політехнічний університет (м. Одеса, Україна)  

Кивлюк Володимир Семенович, кандидат економічних наук, професор кафедри 
тилового забезпечення інституту оперативного забезпечення та логістики, Національний 
університет оборони України імені Івана Черняховського (м. Київ, Україна). 

Клонцак Микола Ярославович, підполковник, ад’юнкт кафедри тилового 
забезпечення інституту оперативного забезпечення та логістики, Національний університет 
оборони України імені Івана Черняховського (м. Київ, Україна). 

Козак Іван Віталійович, магістр кафедри комп’ютерних систем та мереж, 
Хмельницький національний університет (м. Хмельницький, Україна) 

Козін Андрій Олександрович, провідний спеціаліст по розробці та  контролю якості 
програмного забезпечення компанії “Логіка”(м. Одеса, Україна) 

Козіна Юлія Юріївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри Прикладної 
математики та інформаційних технологий, Одеський національний політехнічних 
університет (м. Одеса, Україна) 

Кольцов Руслан Юрійович, кандидат технічних нук, Військовий інститут Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) 

Кошовий Микола Дмитрович, доктор технічних наук, професор, завідуючий 
кафедри, Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут» (м. Харків, Україна) 

Кравчук Сергій Олександрович, доктор технічних наук, професор кафедри, 
Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут» (м. Київ, Україна) 

Красильников Сергій Романович, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
комп’ютерних систем та мереж, Хмельницький національний університет (м. Хмельницький, 
Україна) 

Кривцун Володимир Іванович, кандидат технічних наук, старший науковий 
співробітник, начальник кафедри інженерної техніки факультету підготовки спеціалістів 
бойового (оперативного) забезпечення, Національна академія Сухопутних військ імені 
гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів, Україна) 

Крижанський Роман Олександрович, магістр кафедри комп’ютерних систем та 
мереж, Хмельницький національний університет (м. Хмельницький, Україна) 

Левінськова Наталія Володиміровна, викладач кафедри топогеодезичного 
забезпечення, Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка (м. Київ, Україна) 

Лєнков Євген Сергійович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, 
Військовий інститут телекомунікацій і інформатизації (м. Київ, Україна) 

Лєнков Олексій Сергійович, інженер, Національний авіаційний університет (м. Київ, 
Україна) 

Лєнков Сергій Васильович, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки 
і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, начальник 
науково-дослідного центру, Військовий інститут Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) 

Литвиненко Наталія Ігорівна, старший науковий співробітник, Військовий інститут 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) 

Лоза Віталій Миколайович, кандидат технічних наук, науковий співробітник 
науково-дослідного центру, Військовий інститут, Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) 

Мармолюк Віталій Вікторович, магістр, Хмельницький національний університет (м. 
Хмельницький, Україна)  



 

 234 

Марченко-Бабіч Оксана Миколаївна, кандидат технічних наук, Військовий інститут 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) 

Миронов Валерій Семенович, кандидат технічних наук, доцент, Одеський 
національний політехнічний університет (м. Одеса, Україна)  

Міночкін Дмитро Анатолійович, кандидат технічних наук, доцент кафедри, Інститут 
телекомунікаційних систем НТУУ «КПІ» (м. Київ, Україна) 

Міхєєв Юрій Іванович, кандидат технічних наук, начальник науково-дослідної 
лабораторії (інформаційних технологій розвідки) науково-дослідного відділу спеціальних 
систем озброєння наукового-центру, Житомирський військовий інститут імені 
С. П. Корольова (м. Житомир, Україна)  

Могильний Дмитро Максимович, курсант, Військовий інститут Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) 

Мокрицкий Вадим Анатолійович, доктор технічних наук, професор, Одеський 
національний політехнічний університет (м. Одеса, Україна)  

Мукогоренко Олег Сергійович, науковий співробітник науково-дослідного центру, 
Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, 
Україна) 

Мул Дмитро Анатолійович, кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри 
зв’язку, автоматизації та захисту інформації, Національна академія Державної прикордонної 
служби України імені Богдана Хмельницького, (м. Хмельницький, Україна) 

Муляр Ігор Володимирович, кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних 
систем та мереж, Хмельницький національний університет (м. Хмельницький, Україна) 

Мясищев Олександр Анатольевич, доктор технічних наук, професор, завідуючий 
кафедрою "Комп’ютерні системи і мережі", Хмельницкий національний університет (м. 
Хмельницкий, Україна)  

Нікіфоров Микола Миколайович, кандидат військових наук, старший науковий 
співробітник науково-дослідного центру, Військовий інститут Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) 

Огнєвий Олександр Вікторович, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
комп’ютерних систем та мереж, Хмельницький національний університет (м. Хмельницький, 
Україна) 

Охрамович Михайло Миколайович, кандидат технічних наук, старший науковий 
співробітник, Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка (м. Київ, Україна) 

Пампуха Ігор Володимирович, кандидат технічних наук, доцент, начальник відділу – 
заступник начальника науково-дослідного центру, Військовий інститут Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) 

Пашков Сергій Олександрович, кандидат військових наук, доцент, старший 
науковий співробітник науково-дослідного центру, Військовий інститут Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) 

Пінчук Олег Іванович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник 
науково-дослідної лабораторії (інформаційних технологій розвідки) науково-дослідного 
відділу спеціальних систем озброєння наукового-центру, Житомирський військовий інститут 
імені С. П. Корольова (м. Житомир, Україна) 

Приходько Юрій Іванович, кандидат педагогічних наук, доцент, провідний науковий 
співробітник, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони 
України імені Івана Черняховського (м. Київ, Україна) 

Прокопенко Євген Володимирович, кандидат технічних наук, доцент, доцент 
кафедри зв’язку, автоматизації та захисту інформації, Національна академія Державної 
прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, (м. Хмельницький, Україна) 



 

 235 

Рачок Роман Васильович, кандидат технічних наук, доцент, начальник (завідувач) 
кафедри загальнонаукових та інженерних дисциплін, Національна академія Державної 
прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, (м. Хмельницький, Україна) 

Рибалка Артем Володимирович, магістр, Хмельницький національний університет 
(м. Хмельницький, Україна) 

Рожнова Вікторія Олександрівна, аспірант, Національний аерокосмічний університет 
імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (м. Харків, Україна) 

Ряба Людмила Олександрівна, науковий співробітник науково-дослідного центру, 
Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, 
Україна) 

Савков Павло Анатолійович, кандидат технічних наук, доцент, начальник кафедри 
топогеодезичного забезпечення, Військовий інститут Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) 

Солодєєва Людмила Василівна, науковий співробітник науково-дослідного центру, 
Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, 
Україна) 

Стрельбіцький Михайло Анатолійович, кандидат технічних наук, доцент, начальник 
кафедри зв’язку, автоматизації та захисту інформації, Національна академія Державної 
прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (м. Хмельницький, Україна) 

Телелим Василь Максимович, доктор військових наук, професор, Національний 
університет оборони України імені Івана Черняховського (м. Київ, Україна) 

Турченко Юлія Вікторівна, кандидат політичних наук, старший науковий 
співробітник науково-дослідного центру, Військовий інститут Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) 

Федченко Марина Олексіївна, старший інженер відділу контролю ведення цифрової 
бази картографічних даних в/ч А3796 (пгт Коцюбинське, Україна) 

Федченко Олексій Петрович, кандидат військових наук, старший науковий 
співробітник, начальник науково-дослідного відділу, Національний університет оборони 
України імені Івана Черняховського (м. Київ, Україна) 

Хмельницький Юрій Владиславович, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
комп’ютерних систем та мереж, Хмельницький національний університет (м. Хмельницький, 
Україна) 

Хоптинський Руслан Петрович, кандидат технічних наук, викладач кафедри зв'язку, 
автоматизації та захисту інформації, Національна академія Державної прикордонної служби 
України (м. Хмельницький, Україна) 

Чернявський Георгій Петрович, кандидат технічних наук, провідний науковий 
співробітник науково-дослідної лабораторії, Житомирський військовий інститут імені 
С. П. Корольова (м. Житомир, Україна) 

Чешун Віктор Миколайович, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
комп’ютерних систем та мереж, Хмельницький національний університет (м. Хмельницький, 
Україна) 

Шевченко Валерій Віталійович, ад’юнкт, Військовий інститут Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) 

Шквир Іван Миколайович, асистент кафедри ГІС і технологій, Національний 
університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Шкуліпа Павло Альфредович, доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри, 
Одеська національна академія технічного регулювання та якості (м. Одеса, Україна) 

Шмиголь Євгеній Васильович, курсант, Військовий інститут Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) 

Юмашов Вадим Станіславович, магістр кафедри комп’ютерних систем та мереж, 
Хмельницький національний університет (м. Хмельницький, Україна) 

 



 

 236 

АЛФАФІТНИЙ ПОКАЖЧИК 
 

Авілов В.В. 172 Кольцов Р.Ю. 159 Пампуха І.В.  91,192 
Андріянов О.В.  49 Кошевой Н.Д. 58 Пашков С.О. 164 
Артемов В.Ю. 77 Кравчук С.О. 19 Пінчук О.І.  124 
Афанасьєва Л.О. 19 Красильников С.Р. 110 Приходько Ю.І. 7 
Афтанюк О.В. 27 Кривцун В.І. 64 Прокопенко Є.В. 131 
Баранов А.М. 64 Крижанський Р.О. 110 Рачок Р.В. 131 
Бойчук В.О. 83 Левінськова Н.В. 200 Рибалка А.В. 220 
Боряк К.Ф. 27 Лєнков С.В. 110,185 Рожнова В.А. 58 
Возний В.І.  27 Лєнков Є.С. 177 Ряба Л.О. 192 
Волошина Н.М. 91, 192 Лєнков О.С. 150 Савков П.А. 200 
Гуменюк М.О. 144 Литвиненко Н.І. 77 Солодєєва Л.В. 177 
Гунченко Ю.О. 35 Лоза В.М. 100 Стрельбіцький М.А. 208 
Джулій В.М. 150 Мармолюк В.В. 144 Телелим В.М. 7 
Дзенкевич О.В.  35 Марченко-Бабіч О.М. 119 Турченко Ю.В. 124 
Дзюба Т.М. 91 Миронов В.С. 49 Федченко М.О. 214 
Дранчук С.Н. 42 Міночкін Д.А. 19 Федченко О.П. 214 
Ємельянов П.С. 35 Міхєєв Ю.І. 124 Хмельницький Ю.В. 220 
Жиров Б.Г. 220 Могильний Д.М. 200 Хоптинський Р.П. 225 
Жиров Г.Б. 64,159 Мокрицький В.А. 42 Чернявський Г.П. 124 
Завадский В.А. 42 Мукогоренко О.С. 192 Чешун В.М. 144,150 
Казаков А.І. 49 Мул Д.А. 131 Шевченко В.В.  100 
Кивлюк В.С. 100 Муляр І.В. 177 Шквир І.М.  139 
Клонцак М.Я. 100 Мясищев А.А. 185 Шкуліпа П.А. 220 
Козак І.В. 164 Нікіфоров М.М. 73 Шмиголь Е.В. 159 
Козін А.О.  172 Огнєвий О.В. 164 Юмашов В.С. 83 
Козіна Ю.Ю. 172 Охрамович М.М. 214   



 

 237 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ І ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ДО "ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ 
ВІЙСЬКОВОГО ІНСТИТУТУ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА 

ШЕВЧЕНКА 
 

"Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка " 
запланований до випуску чотири рази на рік. Його основне призначення висвітлення проблем розвитку технічних, 
педагогічних, географічних та інших наук, результатів наукових досліджень, обмін передовим досвідом у науковій 
діяльності та підготовці наукових, науково-педагогічних і офіцерських кадрів. 

Редакційна колегія просить звернути увагу авторів статей на Постанову ВАК України "Про підвищення вимог до 
фахових видань,  внесених до переліків ВАК України"  за №7-05/1  від 15  січня 2003  р.  Зокрема,  на пункти З"  і 4  цієї 
Постанови: 

п.3. «Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до друку. Зобов'язати їх 
приймати до друку у виданнях, що виходитимуть у 2006 році та у подальші роки, лише наукові статті, які мають такі 
необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які 
спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття, 
формулювання цілей статті (постановка завдання), виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку,  

п.4. «Спеціалізованим вченим радам при прийомі до захисту дисертаційних робіт зараховувати статті, подані до 
друку, як фахові лише за умови дотримання вимог до них, викладених у п. З даної постанови». 

Загальні вимоги до технічного оформлення статей 
Для забезпечення високої якості матеріалів у збірнику наукових праць редколегія просить авторів при оформленні 

статей дотримуватись наведених далі рекомендацій. 
Рукопис повинен бути підготовлений за допомогою редактора Word for Windows® (версії 97, 2000, XP, 2003), в 

іншому випадку редакція знімає з себе відповідальність за якість відтворення оригінального вмісту рукопису статті у 
журналі навіть за умов наявності авторської копії статті у паперовому вигляді. 

Формат аркуша - А4 (210 х 297 мм). Розмір полів: верхнє, нижнє, праве, ліве – 2 см. 
При написанні основного тексту статей українською, російською, англійською мовами необхідно використовувати 

шрифт – Тіmes New Roman №12 через 1,0 мм інтервал. Абзац має становити 10 мм. 
У лівому верхньому куті аркуша проставляють індекс УДК. Далі розміщують наступні дані, наведені трьома мовами 

(українською, російською, англійською): 
у правому верхньому куті на цьому ж рівні розміщують: науковий ступінь (наприклад, к.т.н., д.т.н., к.військ.н.), 

вчене звання (наприклад: проф., доц., с.н.с.), прізвище та ініціали авторів (один під другим). Після ініціалів кожного з 
авторів друкується в дужках скорочена назва установи, організації, де працює автор. Через інтервал – назва статті 
прописними літерами (стиль - normal, шрифт – Тіmes New Roman № 12, без нахилу, жирний, без підкреслювань) по 
центру аркуша без переносів і відокремлюють від тексту одним порожнім рядком зверху та одним порожнім рядком знизу. 
Далі розміщують анотацію та ключові слова.  

Обсяг статті - як правило, 5-8 стор., анотації - як правило, 9-12 рядків (обсяг 600-700 знаків без урахування 
пробілів). Анотація повинна містити коротке повторення в ній структури статті, що включає введення, цілі і завдання, 
методи, результати, висновок. Анотацію друкують курсивом, шрифт Тіmes New Roman, №11. Після анотації розміщуються 
ключові слова (3-5 термінів).  

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, фотографії, графіки слід вставляти в текст статті як 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 Cyr, для решти стилів – шрифт Symbol, при цьому: строк. грецькі – прямі. Великі за розміром вирази та рівняння 
необхідно записувати у кілька рядків. 

Після закінчення тексту через один інтервал подають список літератури з дотриманням вимог ВАК України згідно з 
ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. 
Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання". Цей список повинен починатися із заголовка ліворуч - 
ЛІТЕРАТУРА (шрифт – Тіmes New Roman № 11). Література наводиться у транслітерації (для не англомовних публікацій) 
або на англійській мові. Після літератури, через один інтервал, вказується рецензент в наступному порядку: науковий 
ступінь (наприклад, к.т.н., д.т.н., к.військ.н.). вчене звання (наприклад: проф., доц, с.н.с), прізвище та ініціали, посада, повна 
назва кафедри, університету, організації, де працює рецензент статті. 

На адресу редколегії (03680. м. Київ, проспект Глушкова 2, корп. 8. тел.: +38 (044) 521 - 33 - 82) мають бути 
надіслані наступні матеріали: 

Копія статті, оформлена згідно із наведеними вимогами; електронний варіант статті у вигляді файлу на СD (СD–
RW); рецензія доктора наук, відомого в даній галузі (з організації, де працює один із авторів); експертний висновок, 
завірений печаткою, про можливість відкритого публікування; дані про авторів - прізвище, ім'я, по батькові, місце 
роботи, адреса, контактний телефон, е-mail. 

СТАТТІ, ЯКІ НЕ ЗАДОВОЛЬНЯЮТЬ БУДЬ-ЯКІЙ З ПЕРЕЛІЧЕНИХ ВИМОГ, ДО ВИДАННЯ НЕ 
ПРИЙМАЮТЬСЯ! 

УВАГА! 
Редакційна колегія доводить до відома авторів, що згідно вимог ВАК «Збірник 

наукових праць ВІКНУ» з 2009 р. буде розміщуватись в Інтернеті у повному обсязі на 
сайті: ел. адреса: www.mil.univ.kiev.ua, та на сайті бібліотеки ім. Вернадського. 
Редакційна колегія: e-mail: lenkov_s@ukr.net 

http://www.mil.univ.kiev.ua/
mailto:lenkov_s@ukr.net
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Шрифт СТРУКТУРА СТАТТІ 

 
Українською мовою 

 
12 пт УДК 32.973.202:07.681                                                   к.т.н. Cтепанов С.В. (ВІКНУ) 

к.т.н. Українець О.В. (ВІКНУ) 
к.т.н. Саленко В.Д. (ВІКНУ) 

 
12 пт 
жирний 

РОЗРОБКА ЛІНГВІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

 
АНОТАЦІЯ, КЛЮЧОВІ СЛОВА  

 (трьома мовами : українською, російською, англійською) 
 

Рекомендується наступна структура анотації (обсяг 600-700 знаків без урахування 
пробілів). 

мета статті 1-2 рядки, 
короткий опис виконаної роботи 8-12 рядків, 
висновки по роботі 1-2 рядки. 
Ключові слова. 

 
Українською мовою                               ЗРАЗОК 

 
11 пт 
курсив, 
жирний 
 

к.т.н. Cтепанов С.В., к.т.н. Українець О.В., к.т.н. Саленко В.Д. 
У статті розглядаються нові принципи та підходи до розробки лінгвістичного 

забезпечення для автоматизованого семантичного пошуку та відбору інформації, 
зміст якої може свідчити про цілеспрямований вплив на аудиторію, серед текстів 
соціальних мереж та інших соціально-орієнтованих Інтернет-сервісів. Визначено 
особливості мовних конструкцій та компонентів бази знань системи 
автоматизованого моніторингу. Запропоновано спосіб підвищення точності 
смислового аналізу текстів, який включає уникнення впливу полісемії багатозначних 
слів та словосполучень. Підходи, визначені у статті, дають можливість отримати в 
процесі пошуку текст, який не містить жодного ключового слова із запиту і при 
цьому повністю відповідає йому за змістом та семантикою. Пропонуються види 
аналізу тексту, які доцільно використовувати для семантичного пошуку в текстах 
соціальних мереж та інших соціально-орієнтованих Інтернет-сервісах: контекстний 
асоціативно-семантичний та Sentiment Analysis, що дає можливість врахування 
багатьох нюансів та деталей емоційного забарвлення текстових повідомлень і може 
відображати загальну спрямованість інформаційного впливу, що здійснюється 
зацікавленими учасниками інформаційного простору.  

Ключові слова: інформаційний вплив, інформаційний простір, соціальна мережа, 
Інтернет-сервіс, обробка природної мови, алгоритм пошуку.  

 
 

Російською мовою                                 ЗРАЗОК       
 

11 пт 
курсив, 
жирний 

к.т.н. Cтепанов С.В., к.т.н. Украинец О.В., к.т.н. Саленко В.Д. 
В статье рассматриваются новые принципы и подходы к разработке 

лингвистического обеспечения для автоматизированного семантического поиска и 
отбора информации, содержание которой может свидетельствовать о 
целенаправленном воздействии на аудиторию, среди текстов социальных сетей и 
других социально-ориентированных Интернет-сервисов. Установлены особенности 
языковых конструкций и компонентов базы знаний системы автоматизированного 
мониторинга. Предложен способ повышения точности смыслового анализа текстов, 
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в основу которого входит уход от влияния полисемии многозначных слов и 
словосочетаний. Подходы, изложенные в статье, дают возможность получить в 
процессе поиска текст, который не содержит ни одного ключевого слова из запроса и 
при этом полностью отвечает ему по смыслу и семантике. Предложены виды 
анализа текста, которые целесообразно использовать для семантического поиска в 
текстах социальных сетей и других социально-ориентированных Интернет-
сервисах: контекстный ассоциативно-семантический и Sentiment Analysis, что дает 
возможность учета многих деталей и нюансов эмоциональной окраски текстовых 
сообщений и может отображать общую направленность информационного 
воздействия, которое осуществляется заинтересованными участниками 
информационного пространства.  

Ключевые слова: информационное воздействие, информационное пространство, 
социальная сеть, Интернет-сервис, обработка естественного языка, алгоритм 
поиска.  

 
 

Англійською мовою                               ЗРАЗОК 
 

11 пт 
курсив, 
жирний 

Ph.D. Stepanov S.V., Ph.D. Ukrainets O.V., Ph.D. Salenko V.D. 
The article examines new principles and approaches to linguistic support for 

automatized semantic retrieval and information sampling among social networks and other 
social-oriented Internet-services. The information contents can signify of directed influence 
towards the audience.  The features of linguistic structures and knowledgebase components of 
the automatized monitoring system are defined. The technique of increase of texts semantic 
analysis precision is suggested. It comprise avoidance of the impact of  the multivalued wards 
and phrases polysemy. The article approaches let obtain the text without any keyword of the 
query but in the meantime  completely corresponding to it in the process of the retrieval. 
Including of the context association-semantic analysis and Sentiment Analysis is expedient in 
the process of semantic retrieval of the social network and other social-oriented Internet-
services. These kinds of analysis let regard many details of the text messages emotional 
coloration and are able to reflect the total tendency of the information influence from the 
interested parts of the information environment.  

Keywords: information influence, information environment, social network, Internet-
service, natural language processing, retrieval algorithm.   

 
 

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ СТАТТІ 
 

12 пт 
 

НЕОБХІДНІ ЕЛЕМЕНТИ СТАТТІ: постановка проблеми у загальному 
вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; 
аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної 
проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття, формулювання 
цілей статті (постановка завдання), виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного 
дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. 
Література. 

 
ЛІТЕРАТУРА                               ЗРАЗОК 

11 пт ЛІТЕРАТУРА: 
1. Інформаційна політика України: Європейський контекст / Леонід 

Губерський, Євген Камінський, Євгенія Макаренко и др.. - К.: Либідь, 2007. – 358 с. 
2. Квєтний Р. Основи техніки передавання інформації. Підручник. Р. Квєтний, 

М.Компанець, С.Кривогубченко, А.Кулик. – Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2002. – 358 с. 
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Далі наводиться література у транслітерації (для не англомовних публікацій) або 
на англійській мові 

(Методичні рекомендації щодо оформлення статей в транслітерації можна знайти в Інтернеті) 
                               ЗРАЗОК 

11 пт REFERENCES: 
1. Dimitrova, S., Ecology of human development, sports and health, (1999), NSA, Sofia, 

Bulgaria. 
2. Dimitrova, S., Social and psycholigical problems of physical education and sports at 

school under the modern conditions in Bulgaria, (2002), Collection “Physical education and 
sports in the educational system”, Blagoegrad, Bulgaria. 

3. Roach, M, Yoga philosophy. Heal yourself and others using the Yoga Sutra, (2000), 
Jannu.  

Рецензент: д.т.н., проф.            ПІБ            (вказується посада, кафедра, університет) 
ЗРАЗОК 

11 пт Рецензент: д.т.н, проф. Сіроокий В.В., старший науковий співробітник науково-
дослідного центру Військового інституту Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка  
 

 Назва статті, дані про авторів (прізвище, ім’я по батькові, науковий ступінь, 
вчене звання, місце роботи) наводяться трьома мовами: українською, 

російською, англійською) 
 

 ЗРАЗОК 
11 пт РОЗРОБКА ЛІНГВІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Степанов Сергій Вікторович, кандидат технічних наук, науковий співробітник 
Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
(Київ, Україна) 
Українець Олексій Васильович, кандидат технічних наук, науковий співробітник 
Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
(Київ, Україна) 
Саленко Володимир Дмитрович, кандидат технічних наук, науковий співробітник 
Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
(Київ, Україна) 
 

 РАЗРАБОТКА ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Степанов Сергей Викторович, кандидат технических наук, научный сотрудник Военного 
института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (Киев, 
Украина) 
Украинец Алексей Васильевич, кандидат технических наук, научный сотрудник 
Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 
(Киев, Украина) 
Саленко Владимир Дмитриевич, кандидат технических наук, научный сотрудник 
Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 
(Киев, Украина) 

 
 DEVELOPING PROVIDING FOR LINGUISTIC  

Stepanov Sergij, candidate of engineering sciences, Researcher of the Military Institute of 
Kiev National Taras Shevchenko University (Kiev, Ukraine) 

Ukrainets Oleksij, candidate of engineering sciences, Researcher of the Military Institute 
of Kiev National Taras Shevchenko University (Kiev, Ukraine) 

Salenko Volodymyr, candidate of engineering sciences, Researcher of the Military 
Institute of Kiev National Taras Shevchenko University (Kiev, Ukraine) 
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	УДК 355.233                                                     д.військ.н., проф. Телелим В.М. (НУОУ)
	Подальший процес синтезу тестопридатних ЦП зводиться до двох задач:
	1. Розробка комбінаційної схеми для комутації застосовуваних в схемі сигналів, що є функціонально адаптованою для реалізації контролю за роботою як базової частини пристрою, так і додатково введеної комутаційної частини;
	2. Оптимізація складу застосовуваних в процесі діагностування контрольних точок.
	Слід зазначити, що для зменшення негативних наслідків реорганізації схем ЦП в ході вирішення задачі збільшення тестопридатності виникає необхідність не просто ввести до структури пристрою окремі вузли комутації, а реорганізувати структуру таким чином, щоб максимально задіяти для спрощення діагностичних експериментів функціональні можливості наявних в схемі елементів безпосередньо або шляхом їх заміни на інші без шкоди для пристрою. Зазначена задача відрізняється складністю і не має однозначних алгоритмів отримання рішень, що зумовлює актуальність подальших наукових досліджень в цьому напрямку.



